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recer sobre a proposição n. 67, de 1922.) Pag, 360. 

I 

Nuno de Andrade: publicação a· que se referiu em discurso 
o S!'. Senador Alfredo Ellis. Pag. 537. · . · 

«o· Senado e os Senadoreu e « Quasi um seculo .de politica 
brasileiru: abre credito para publicação. (Pr·opo
sição n .. 58, de 1922.) Pags. 339 c 357 .. 

Orçamentos: 
. . 

· Do M inislcrío 'da .Marinha para o exerci cio do 1923. (Pa
recer c proposição n. 124, de 1922.) Pags. 18, 53 · 
c 674. 

Do J\Iinistm•io da Justica c Ncgocios Interiores para o 
exercício de 1923. (Proposição n. 174, d.c 1022.) Pa
ginus 284, 135, 183, 546, 030 c 713. 

Do iVIinislerio do Exterior para o.exercicio do .i!J23. (Pro- · 
posição n. , de 1922.) Pags. 441, 510 c 546. 

no Minist.crio rJa Agricultura. pa.ra o. exercício de :1923. 
(Proposição n. 17tl, de 1922.) Png. 4.\9. 

Do M inistorio da Viação para o exercicio' de 1023 •. (Pro
posição n. 177, de 1922.) Pags. 522 o G83 ... 

Do Minist.crio .da Guerra para o oxcrcicio de 1923. (Pro
posição n. 178, de 1922.) Pag. 632. 

Pareceres: 
Da Commissão de Agricultura c Commercio: ·. 

N. 392, do 1922, sobro o requerimento em que 
Salvador Deziré :Pnnnnin pede favores para a explo
ração d,n industria do marfim vegetal (j!lrim1) . Pa
gina 708, 

· Dn de Constif.uição: , 
N. 311, de 1922, sobJ•o o projecto n·. 71, de :1922, 

quo considera do utilidade publica a Caixa nu,·nl do 
Nova Friburgo. Pag. 5, 

N. 312, de 1022, s'obro o véto do Prefeito, n. O?, 
rio 1921, ú resoluoão municipal que reintegra Antomo 
de Oliveira Porto Junior no cargo de agente dn Pre
foilurn. Png. ·G. 

N. 31.3, .do 1922. sobre o véto do Prefeito, n. 103, 
rlc ,Hl22. t\ resolucão municipal que manda c.ontar 
'l.empo de serviço do g·uurda Manocl do Ahron. Pa
p;irin 7. 
· N. 3H, de 1!122, sobro o vúlo do PrlifoiLo, n. 109, 
rle 1!122. :í rosoh.I()ão municipnl que promove no cargo. 
do chni'P de rlisi.J•ir.to sanitnrio o Dr .. Mnrio rlo Moura 
Sallcs. Png. O. 
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- N. 317, de . 1922, sobre o projectó n. 72 de 1922 
que considera de utilidade publica a Sociedade Bra~ 
sileira de Avicultura. Pag. _235. · 
. · · .· N; 318, de 1022, sobre o . projecto n. 76 de 1022 

. que considera de. utilidade. publica as Academias de. 
J,el.lras, existentes nos Estados .. Pag. 23G. · 

- N. 319, de 192?, sobro. o. véto do Prefeito, n . .:100, 
de 1922, à resolucuo mumctpa,J que substit.ue u de- · 

· -nominauão actual d.o cargo do. dentista da Assistcncia 
Publica. Pag. 237. · " · 

. ·. N. 320, de --1922, sobre o véto do Prefeito n. 109, 
. do 1922, á resolução municipal que torna extensivo 
. a Renato Tourinho, auxiliar de: escripta; da Dire

ctm·ia Geral de Obras· e Viàc.iio, os .favores do pro-' 
. ,i e c to n, 79,. de. 192~. Pag. 239: . : · · · . . 

. . .N. 321, de-1022, sobre. o véto do -Prefeito, n. 123, _ 
de 1922, .á l'eSO!Uf}ÜO municipal QUC declara eab()!' 
aos avaliadores dos ,juizes de Varas Cíveis, PrOVI}
doria e Resíduos, Orphãos e Ausentes, meio por · 
cento (b imposto" àe transmissão elo · propriedailo. 
Pag. 240; · ·' ' · -

. . 
' . . ,• - ... . . . .; . 

N. 322, de 1922, sobro o _velo do Prefetto, n. tOS, 
de 1922, á. resolução munic-ipal que concede auxilio 

. á impt•ossüo do .411\lbum .dos Estados . Unidos d_o 
.Brasil:.. Pag~ 241 .. ::_ · 

N. '323 de 1922,- sobre o véto do Prefeito, n. i~i, 
de 1922, á rosoluçiio. municipal que equipara os -ven-. -
cimentos das professoras da Escol à -Rivada via Corrêa. 
Pag; 243; . . .. . 

· N. SH, de 1922, sobre o véto do Presidente dá 
Republicâ á -resolução legislat~va que reduz o tempc . 

· de serviço 'para a apose.ntndoria, a que se ·refere o 
-, art. 1" da lei n. 2.992, ·cte 5 de janeiro de 19:!0. 

·· .: . . Pag. 344, · · · 
' . - --

- ·Da de DiploÍnacià:. · • -. . . ' . . ... 
. . 

• . N. 380, de. 1922, ·sobre a propostçao n. · 136, de · 
1922, que approva· a_ ConvenQão dó trafego tr.!rgra

,phico e ràdiótclegraphi_co entre _o Brasil c a Rolivin. 
Pag; 46L 

.· 
. Dü de Finnnoas: 

N, 316. de 1922, sobro a proposição n. 124, de 
_ 1922, que fixa as despesas d.o 1\!inisterio da l\larinha 

.. para o cxercicio do 1923. Pag. 18. 
N. 324, de 1922, sobre a PI'IJPOs_icüo . n. _21. de 

1922,· que determina a quota Ilat·a 1Jscall~(ll;ao _do:> 
bancos .o casas bancarias. Png·. ;?lt:l. 

N. 325 de 1922, sobre a pt·uposi•;iio n. 99, de 
1022, ·que ahro credito JlUI'l\ pngamcnl.o n Alexandre 
Cazzani. Pag. 214. 
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. N. 326, do :1022 •. sobro· a proposicão n .. :10:1, de 
1922, que abt·o crechto para paga monto a. Demetrio 
ri e Souza 'J'eixeil·n. Pns< 2·15: · · • 

. _ N. 32i,. -do :1022, sobre a PI.'Opo~ir}fio n, :102 ·-do 
1!12:!., que abre credito. imra· J)agmnonLo ao llr. 'Au-. 
g·usLo l:lad.dock Lobo e outros. Pag, 215, . · . ' 
. N. 328, de 1922, sobre a proposicíili 1i. 103; do · 
1!122, que ahre · credit.o par•a ·pugàmento a J.ui~ • 1\lei..:. ,, 
relles Vianna. Pag. 246. . . ' . 

· N.· 329, de_::l922, sobr'o a pr;oposicão n~ :101, do.· 
:1922, que abre credito para pagmn'ento aos credores . · 
.de Carlos Alegre. I>ag: 246 .. · . · . · · ... · · · -

' - . '' . ' ' -. 
· N. 330, -~e .:19221 sobre a proposição n. 116, do 

· 1!122, que. abre credito para.·pagamento ao -hachat•el . 
Fausto Pacl)eco ,J.ordão. Pag_. 247.. . . · · · · · · 

· N .· ·· 331,. de :1922, sobre a proíJOsicüo n .. :130, do 
:1922, que abre credito para pagamento ao Banco do .. c 

Credito Geral. Pag. 248. ·· . · · · .· ·· · . . 
N. 332, d.e . :1922, s'ob~e a proposiÇão n. · :133, de 

1922, que abre credito ·para pagamen,to a. Alfredo 
Hyppolito Estruc. Pag. 249 .. · . ·· . .· , · .. ·. . I · 

. · ... 
N. 333, de :1922, sobre a proposição n. :145, do .. 

:1922, que abre credito ~para pagamento a André -José . 
Ba~·bosa . Pag. 249: . ·;.;,. . < . 

N. 331, de :1922, sobre a próposrcao n.' H7, de 
1!122, que· abro credito piira 1)ag·amento a· J3onifatJio 
M agalhües de Azevedo. Pag. 250. . .. · . · · · . 

. . N. 335 de 1922, sobro. a prot)osicüo n. ÚJO, do ': 
· 1922, que àbro creditO para pagamento de alugurl .. 
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lotas. Pa:g; 250:. · .· · . . . . .. . . é . . .. 

' \ .. - . ' . - ' ' ... ., . 

. . N. 353, dé :1922,· sobre o projec_to il.. 83, de .192?, -,
que restituo á Escola do EngenharHl do Bollo Hot•t
:wnte, direitos adulmoiros1 •.pagos pefa mosmu. .Pa-
gina363... · · - . . . • · · 

. ·-- ..... . 
. N ·• 351;; do -1922, sobro roquiJÍ>imento dÓ di versos . 

officiaes do Exercito, pedindo pagamento de diariad. 
Pag. _364. · < - . . .. _ .. · 

N. 355, do .i922, sobre o projec Lo n. 38,. d.o :1922; 
que abro crodito'pára despesas ·do. consLrucção de. 

·1 inllas tclegraphicas .c cstrateg.icas .no Estado de_ Mntlo. 
·Grosso, Pag. 365. . .. · · · · 

· · N. 356, de 1922, sobí·e·. e~enda tí p~oposiciio ri. 3~; 
de 1922, que auxilja a industria da madeit:a. Pa.g. 3Gô. 

N~ 357, d.c :1922, sob!'e eincnda tí pi·oposiciíll n. '•9, 
'de :1922, quo releva. a prescripcüo om que inr.or·t·eu · · 
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N. 358, do 1922, sobro a JWQllOsiciío n. Ci7, do 
:1922, quo autoriza a abrir credito para complclro 1~ a 
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quantia destinada a um monumcn !.o a Santo:> Du-
mont. Pag. 369. · · . ·. 

· ·. N. 359, do f922, sobl'o a· proposição n. i~, de· 
J9:!2, quo manda considm•ur· como !'rrormarlo. com o 
;;oldo do posto do 2" tonenlo, .o voiii!ÜIIl'io da Palt•ia 
.foão. Jacoh.JJoclz .. Png, 3GO.. . · . . • 

·· .. N. :wo, .de 1022, sob!'o a JH'oposiçãÓ.n. SI, .·;ln 
1022, que abt•c credito para pagamento aos ,juizes l'e
dcraês ·de Alnl;l'ôas e c!Q ·Espirílo Sanl.o ~ Pug·, :m. 

·• N. 361, de~ 1022, ·sobre a proposição n. 1uo, de 
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. ,.... . N. 3GG, .·de 1922, sohro u. Pl'0110siçho 'n. · 13~, d1l 
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,Bnl'beclo. · Pag•, 377. ~ _ . · 
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·.t . . • . ' . 

. : . ~· N. 368, de :1.922. sobre; cmonM élà .Camara dos 
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· N, 369, de :1.922, sobro a proposição n. 'HO. ·cJo. 
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Interior .• Pag. 382; · · . . . 
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.. de 1922,, que fix~ a desposa. dó 'Min.istcrio ·dli Justiça 

e Negoc1os · Inter1ores para ·o exercwio de 1923 Pa-. 435 . . • gma . · · .-.. . . · 
: ..• · N, :m,; dÓ 1922; sobre a p;oposiçÕ.o .fi; . . ·· do ·· · 
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... ·· :' N.· 3~.2, de ·1922; sobrc):,prôposicão, n. f5f;. do • ·:. :, 
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· Pag. 562. . ·.· · ."':>- · · · : · c · , · • 

• • ' ,.#'" • : •• ·- . • -~-. • - • ' •• ,. • • 

· · . · ·N. 390, ·de .1922, ·sobre ··a ·proposicão• n,. -124;' do ; .'. 
· 1922;· qu·e fixa· ar .despesa ··do ::Mini'sterio · ila ·Marinha · ·. . 
.para. o exercício .de 1923: Pag,: 674:· .,.: "·· .. . . . .. ·-

~ , . ·, · ·: <N".3!iCcte f922.· sobre a ~~;pqsicão' n:' 177, d~> · ··· 
· · 1922,·:.:.quo· fixa ·lll,despesa·· do: Ministcrio.-:·da'•Via'cão ,· ·. .. 

par.a .. o. exet•Cicio.de 1923.',Pag: 683., · -~- .. < .· : / . 
. . . . . N:" 39s>·dé 1922, .sobre: a proil.osicfiil .n. S6 de>. . .. . . 

1922;' que abre. credito para: pagünfento .no· Hospital.·. . . .. 
·.de ·s: Sebastião;· ·Pag. 709.• ..... .: : ·· · : . ., ·· .· .· ..... ·· · 

· N. 395iâe 1922, sobre• á 'pi·~pósi~~o ti: .. 11Í2. de·.· · .... 
1922,. que abre· cr.ed.ito para pagam'ento na Adminis-c .. ·· . · .. · 

, traóão dos .Correios do Maranhilo .. :!lag. '711.· ... · ·• · · 
-- N .. 396, de 1922. ' sobre é mondas ·· á · proposicil~ ' · ··· · 
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·... , -~ ·. N. ast;. de 1922, 'sobre: a iwo~osiéã.o. ri: W. do . · · · 
·.·.·.· 1922_,_·.'!Ju

2
e .. ·s_ubvenciona o .Instituto ;·Franco.~Brasileioo·, ' -~ 

. Pag · <6 · .. · ·. · · ·· -~ · · ••·• · . • '1 ' ... : . ., ' -- . 

· Da .âé-J .. eg[sllíoão e ~~stica: . ~: ··. ·: ...... · : 1 .• · ,' •··· · · · · · 
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- .,.., 

·-
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' · ·· . ·· N. 337/ é! e :-1922,< s~h~e 'a propósicã~ :n. :9i{dé · .. · · 
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1922,· que declara de- utilidadé·publi~a ·o .Club Spor~ixo 
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MiliLnr e a Cónfcderacão · Gorul .dos. Pescadores_. do 

. , ., . Brasil;· Png. 288. • . '· . " . 
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N. 34~, de 1922, sobt•e a proposi~ão n. lü3, (/,fl 
1922, relativa a despesas do PI.'edios, Png. 289 . 

. ~· ::JH, de 1922, s~hro o requerimento em que o 
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Gubr_al de Lacerda, solic!fa contagem de 'tempo ele 
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de 1022. Pag. 312. 
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missiio de Marinha e Guerra á proposiciio n. liR, r te 
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- N. 3Hi, do 1922, sobre a proposicão n. 110, ele 
J!l22, que isenta ele pagan:ento do· il]lposto de 5 % . 
os juros de creditas nos cmprestimos gara:nLitlos pr!r -
hypot:hccn sobt•c pi•opriedarJes agrícolas. Pag. 35~. 

N. 3:\7, c.~ 1922, sobre a proposição n. 125, 1!1.' 
1922, que considera de utilidade publica a Irman,rlnrlc 
da Santa Cru~ dos Militares. Pag. 353. · 

N. 318, de i!l22, sobre ·a propÕsic;ão n. 12!\, rir. 
1922, que reconhece de utilidade_ publica a E:;twln 
de Commercio Christovão Colombo. Pag. 353. 

N. 349, de 1922,' sobre a proposição -n. H!, dr. 
1922, que. considera c.~ utilidade publica" a Academia 
Commercinl c'Mercurio ,, de S. Paulo. Pag. 354. 

N. 350, de 1921, sobre a proposição n. 1!1~. do 
1922, que considera de utilidade publica a Associação 
dos Empregados do Commei·cio, de S. Paulo. Pag. ::15·1~ · 

N. 351, de 1922, sobre a proposic~o n. 153. dr.· 
l!l22, que considera .de l1lilidac.e publica a Irmandndn 
do Nossa Senhora dos Navegantes da- Marinha ~~u~ 
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1922, que cÍ·ôa o Ioga r de escrivão criminal no .lu iw 
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. N. 377, de 1922: · sobre o projecto n. 58, cl,c :io22 
(lei do. inquilinato). Pag. 452. 
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Da do Marinha o Guerra: 
..... 

N. 316, de 1922, sobro a prqposíciio n. 259, . ~~~~ 
1021, dclerminando o n1odo de 'ju~lificnção. do olft .. 
cia\ uccusnclo ol"ficia' ·· .. haver proccdtdu mui. 
'pag. 49. 

s.- Vol. X 2-

-· 

'., . 

.. 



xVJJi ÍNilJCJ~ 

N. 376, de 1922, sob1:~ o rcqueri~enlo do capitão .. 
tone me José Augusto V mhaes, pedmd~ ·reversão ao · 
servit\O effectivo da Armada. Pag .. 450. , 

N. 378, de 1922, sobre emendas ú proposieão 
.· n. H, de 1922, que fixa as J'or~as <lo teJ'I'R par•lÍ o 

exercício do 1923. Pag. 454. 
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Png. 464. 
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' SESSÃO EM l DB D~ DB i922 :u 
f>or acto do Poder Executivo Municipal, de 23 de julho de 
il9f9, abrialdo o ·Prefeito Municipal, os crerlitos nr.r-essarios 
para o pagamento do que competir ao mesmo funccionario, 
desde a {lata da sua promoc~o, ·22 de julho de 1919. 

Art. 2'. Rev-ogam~sc ns disposições cm contrario·. · 
Districto Federal, U de novembro de 1912. - Antonio 

Jo.~é da Silva Brandão, Presidente. ___, Pio Dutra da Rochdi, 
i" Secretario. ·- Jacintho Alvas da Rocha, Secretario. 

O Sr. Presidente - Continúa a hora .do expediente. Tem 
il palavra o Sr. Justo Chermont. 

O Sr. J.usto .Chermont (',) - Sr. Presidente, tencionava, 
por occasifio do estudo do orçamento da Receita, oocupar-me 
do assumpto rela ti v o á borracha. 

Representante de uin · dos Estados .productores desse ge~ 
nero de primeira nece~sidade, comprehende V. Ex. que eu 
não posso nem devo ser indifferente a esse magno assumpto . 

. Hoje, porém; li na acta da sessão da Associ.ação Commercial, 
. publicada no Jornal do Commin·cio, um o:fficio dirigido á mes-

ma pela United States Rubber Export Company Limited. 

i 
' 

Passo a l"r esse officio
1 

que trata de um assumpto' que 
·considero da maxima importancia: . . · · 

cExmo. Sr. Presidente da Associaollo Commercial 
do Rio de Janeiro. . . 

Amigo e Sr.: 
. 

· Permitta-nos expôr a V. Ex. que Unlted Sta
t.es Rubber Export c• Ltd., - importadora de panno 
impcrmeavcl para capotas de automoveis (lona para 
capota~ .de automove1s), o qual é fabricado de palmo 
de algodlio e de uma massa composta de borracha, sen-

. do os direitos alfandegarias cobrados no Brasil, para a 
importaolio rlessa mercadoria, conforme o art. numero. 
1. 003 --'- Borracha ou gomma-elastica, celluloide e 
guta-percha vulcanizada ou nlio em obras de algodão, 
llt ou linho em peoas ou em cortes. Kllo 4$000. 

··Entretanto, ha um outro artigo de apparencia 
identica, usado para o mesmo fim, @e em logar de ser 
impermeavel, com uma massa de borracha o é por 
meio .de· oleo coleados:. e que para importaollo no Bra
sil, paga direitos alfandegarlos sob o art. · n. 400 -
oleado com.ou sem pello. 1$800. 
. As tarifas alfandegarias que acabamos de mencio
nar, já vi.goravam antes .de ser Importado no Brasil. -

· Panno impermeavel para capotas de automoveis, ·fa
bricado com borracha, e fomos Informados de fonte 
autorizada, que o art. 1.003 - correspondente a «Te
cidos de Algodão , e Borrachlb, referia-se n. cTeoidos 
Impermeaveis,, para homens, mas nunca á cLona para 

(*) Não fo.i revisto pelo orador. 
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capotas de automoveis». que· 1í um arUgo completa-
manto diverso. · 

O no.sso «l~at!'\O pa.t•a caDol.as de autotno\·ci;;», r\ do 
appa.rencw SJmJIJar ao ,«Pnnnn couro» e é bastante 
pesado. 

··Não achamos ,iusl.o t!llü U/11 urlig·o J'iü•ricacln com 
1Jowuclia, que é um riJ•orlndo I.Jrasileil·o, [):Jguo um di~ 
rcit.o all'andegario maio1• do qu-e artigM q1w sfio flesti~ 
nado~ cxalanwnlo an lllC~Jilo fim e !JIII! nfio .'liin 'l'ubri
cadus com os Jli'ntha•tn,., tle orig·om · iJI':ttiileil'a. h to 
mostm q11r um nrl ig·n fabr·ieado crirn hm•t•J!C'lHt q1w po
deria ter ~ido produzida no .Brasil, está lmpossl!Jil;iLado 
uc "'~r impOl'lado,, dorido a as.,;im prollillil' a U11·it'a. al
fandegaria. pn1· causa rJ,;;; rJit'f'ilm elrl'alln;;, r•mq11ant.o 
que, um IHtll'o artigo que nãn· 1\ l'alH'icatln I:,JJn um pró
dueto de OI'Íf:\PÚl hmsi!cira " destinado ao nwsmo fim. 
é favorecido pelas lal'ifas ua alfand·ega. 

· . l'ara info1·ma•;ões d1J Y. Ex. j11nlanw:J uma amos~ 
tra do nos;;o "pauno impPI'Ulf'aYI'I pa1·a C.apof.as de' an
lo!llo\··cis", J'abl'icado rit' algodão u llm·ra.:ta e Lima 
amostra do material tratado pelo uleo "Ole"do." 
Além rlisso, afim rle prova1· que a nossa Companhia 
semp1·e comprou I! eontinun a eomp.J'flt' ronsideraveis. 
·quanl.idadcs de bo!'l'acha bt•asileim nos mei·cados dn . 
. B1·asil, unnexamos um quadi·o estatislico-eommet•cial. 
official, relativo á ·•exportação de hoJ'l'acba o caui!lw" 
do Brasil. da sal'm dr Hl:?J e 192:2. e qu1l nos mostra () 
·'Goneral lltlhhrr comp. oJ'. Bt•asil ". sub;;idia.rin da .no~~a · 
COlllpanhia c~tabulccida em Pará e .i\!anao;;, como tenctn 
oxpor'Laodo desses dois pol'los, um total, rln .J.522.922. ki
Jos de bol'ra'clta. 011 sPja q11asi o Jobl'o da f!II'RULidalle ex
portada pelo exportado!' quo a se~:mi1·~se maior quan-
1 idade exportou. " · · . 

' E' cslc o oJ'J'ieio, i:lr. PrPsirlonlc•, a que a Companhia. 1lii'·ig·io 
á directoria da Associação Commercial. i'\ãó qtwro man.ifes-· 
tn1·~me agora a respeito do a.;sumpto·. · · . · . 

Aguardar-mo-ei para disculil-o por occasifw du di!hatn 
sobre o Ol'Çamcn!o da Hoceita. Dt~yo, entr~tantu, r.t!ama~· a at.~ 
tenção do SPnado pal'a cslu qprsLao, qu~ o da n~::t~una illlpor
tauciu. A pl'imnira ir.ltla que nos d~Jvu v a• ao e.spu•!.to é se con~ 
vém aMcntuar ou diminuir os dil·eitos do prodntl.o manufa~ 
ctm·ado rle hol'!'aclla, se,in Pila hJ•asilr.ir·a ou di'• pJ:mtaóiiO. 

·· · A' primeira Yi:>tn; pa1·ecr• qur não dewmu~ -rn•:orecllJ' e~~a 
importação, com o f'im rln for•çar· 011 auimar a l'3hrica(~ÍliJ il1~ 
artefactos de bol'l'acltu.orJI!'Íi nlis, idJa antigu t) ale:• ,i:i cont.cm
pláda em divcl'sos oxol'cicio;; po1· disposições fio !'''~amenl,rJ da 
Ag.l'icult.u.l'R. · 

· Em toclo caso. r.IU\Iuo d1~sdc j:í ·a atlenção do Senado pnl'3 
r.ste l\SSU11llpto, pedindo qun sobre elle Jane·•; as S~\aS lu.zcs O 
meu illnstre amigo, Senador pelo E~tado do S~nta l,at~armn, e 
novo rflletot• elo Mvamenlo dn neer.ita nr.~t.a Casn. M111to bem.! 
nwito bem!) 

O Sr. ,eaulo de Frontin ..., l'e'iiO a palavra. 
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O Sr •. Presidente - !J'~m a palavra o noiJJ•e Senador. 

O Sr. Paulo de Frontin (') ·- .:=.1· • . l'J'cJ;;ifil•nlc, tivu IJOlllcm. 
a honra til.• lavrtiJ', perante t•sta Ca~a du COII!!'J'O':i>o Nacional, 
solcmnc ppotosto c:onl.rn a condcmMIIiio á morlr r imMediaLa 
exeeuçilo dos 111l imo;; minislru:; de R~l.adn da Un•eiu cubenclo
mc n feliddaclc de võr o meu pl'Olc:;tu acoutpanlm(io 'pelo <li}OÍII 
valiosn tln grtmtlc.ul/mero dos mnus illnsiJ'IS wn1punltriru,; de 
Srnndo. · 

Tomo novamente a pulavrn pela cil·cum~taneiu dr hr;nl,Jm 
ter sido publieada, no jornal ''A l'ioite", uma cnt.t·ed~la tlo Mi
nis!J•n da Grecia no Bral'il, Sr. Stamalu Pczeas Essa entro
vista euntúm algumas rrd'ereneius que exigem di\ miuhti parte 
alg·umns observações. · · 

Comprchendo pel'ftJilamentc u siluaçãu de S. Ex., 1Ja 
maior difi'ieuldade, quasi ,;cndo impossivt!l 11ma ,iJJSlificaeão. 
Por isso lha ~·· nt!cc~~sario reconhecer, IJI!l'llliltam-mcJ a · el::
prcssiln! porque clla· não é peJorativa a suhlerfng·ios pm•n 
poder U[ll'P.Sün l:at· !'~GJtsa.~ elos facto~ que se tlet·nm. . 

Mas, se S. Ex. apenas tivessc.• se limil.arlo a isso eu não 
voll.arfa. a· t.ribuna, porquuntn como disse, J'econheco a situa
ção· delicada em que S. Ex. se acha,' como t'CJli'C:Sr;nlank rla
qurJ!la nação, n pm·tanLo, cic aecôl'flo com o gOYP.l'::n pJ·ovisorio 
uma csper!ie Lle ,jusl.ifiealiva. . 

' . 
. S. Ex., P.OI'elll foi aiiÍJll. Em JngUJ' UI' seguir a regm llo 

wllw PI'OYerbin qurJ a palavm é Lle prata e o silencio é de ouro, 
nl;mndonou o silencio, e mesmo a palavra· foi além do que devia 
ont~ndcndo cr.iticur o quú sê passnn ali. . 

S01r obrigado a fazer as conside!·acõe~ que vou submetteF 
:to Scr.ado, conlest.andn as que S .. Ex. aprrs(•ntou. afim de que 
nos nossns annaes fig·urc, entre as raZÕI'S com que plenamente 
jnsl ifiqnei o nosso proccdilllento. oul.ras qnn n.'io po!lr.m son 
drstJ·nidas pl\la eu1revista qllo S. l~x. deu-a '·A Noite." 

Ningur.m qtwt· intel'\•it• na·. soberania rjc qnalqnm' na~~ão •. 
Na politica inler!OJ', a população, prlos seus J•rprosenranteõ 

.. legiLimos, podo fazer o que lhr pareCI} mais cllllVP.nicnl.e. Isso, 
por.rm. não impedo que, acima un qtw r\ peculiar a cadtl, paiz, 
haja hoje .rcg·ras geraos. fiadas· twlu civílir.at;iio moderna, o 
qttt• níio rwctrrn sr•t• impunell.Jl'nlf•, prwanl.ü a opinião mundial, 
postas lÍ mal'gem. Si volla~semos aos anl.igos processos bar
hm·ns, wttw quac;;, l.ermiPnda uma g·tli'l't'a, havia n dil·eHo de 
o;;cmviur a populnoãu vencida ~ de fuzila1' os prisioneiros, a 
llpinião publica das 1Hl{1lics eivilisatlus ~o Ngueria immedialu
nwnl.e cOIÜl'U ltw~ prncrsos. que não podr~m mais sm· hoje aclo
pl.ados .. :IJai:; ainda: si se tratasse. dtl. uma na1;ão coin a qual 
não live~s~.•mos relaQões diplomatkas, não nos pronunom.r
mos a l'•"~Pf:Í!ll, Pndl't'i;tnto,;, lig·ri~·anwnl.e, )lO~ rnl'erit• :llJ r.~
sutnpt.os, JaVJ'lll', sob o posto fle Vista dos threJios da humam-
dadl', 11 JII~>Bn l)J'IIf('~(o, mas não pu,;,;at·ianH~:; di.,! '.J. , • 

'Mas, r1 cas;J n:io 1) esse. Essa na cão tem relacõcs diploma
l.ica~ eum o Brasil: tem, j)LH'Lanlo, do 'estar submettida .a cer
ta~ l'l11!:l'US elo direi!" commum, l'CS'!'!IS, qnc não podom sor 
impttnCil!e!lll'.[loslús ú margem pot• ,qualquer naciio. 
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S, EJ:. na ent.revista que deu - e que nllc;» quero ler in
tcgralmentll para não cauçar u. attençiio do Senado, porque ó 

. Jongu, só me reforindo aos pontos prinoipaes que merecem 
notas â margem, dis o seguinte: · · 

~só as pessoas que ignoram o que succedeu na 
· Grecia, podem indignar-se com a revolução do povo e 

do Exercito gregos, unidos, e com a execução dos cinco · 
ministros oondomnados por uma oõrLe marcial, coo

, forme todas as regras do processo marcial,, 

l'or~an~o. acha que queni so indigna é porque ignora o que 
alli se •passa. O facto é simplissimo. Estadistas que gosavam da 
confiança do Parlamento, eleitos pela Nação, dentro de· .uma 
Constituição que era exactamente a que regulava as relações 
internas ôaquella nação, de um momento para outro são de
postos. submettidos a um processo, attribuindo-lhes respon
·Sabilidades que absolutamente não po<leriam ser résolvidas 
pela fórma summaria e barbara pela qual foram de facto 
elieoutados .. 

s·. Ex. o Sr. ministro da Grecia ainda aocrescenta a este 
respeito: . ·-

. ' 

.<A imprensa franceza · acousa os gregos porque dei
xaram partir o rei Constantino, mas ·esquece que a Con
stituição considera o rei irresponsavel e que os minis
tros são os unicos responsaveis por todos os aetos 
governamentaes,, . · 

. . . . 
Isto é uma fixação· constitucional que deve estar ligada 

directamente á manutenção .dessa mesma Constituição, porque 
si em Jogar ~e tr.r aquella Nação um regímen parlamentar e 
ruma Constituição como a que possue, regendo os seus des
tinos, tivesse uma dictadura ou autocracia, a responsabilidade 
não poderia ser absOlutamente a mesma que é com a fixação 
constitucional. . - · .. 

. Ainda mais. Os mP.us illustres collegas sabem perfeih
mente que a responsabilidade politica tem :uma fórma deter
minada de ser levada a effeito. 

Pela nos~a Constitul9ão, por exemplo, é necessario que a · 
Camara dCts Deputados Julgue· procedente a acousação, e só 
depois desse julgamento, tratando-se. de quest.õll-8 politicas, é 
que essa t"f:'sponsnhilidade vae ser submettida á outra Casa do 
Congresso, exactamente ao Senado. . . . 

. Ora, Tia Constituição grega tinham de ser applicade.s ·dis
posições analogas, ainda que não rigorosamente identicas. Mas 
o Governo Provisorio daquella Nação, tendo diAsolvido o Con
gresso, tendo, portanto, passado de uma. situaollo normal PBl'l 
uma <Outra revolucionarm. nunca deveria t.er, sem ir de en
contro aos mais comesin h os preceitos da nossa oivilisação, sub
bmettido os crimes politicas que eram praticados, não sobro 
o ponto de vista d·e uma revolta armada ou: no meio de um 
movimento militar, ás fórmas summarias da loi marcial, mas 
ás fórmas reg11lru~e~ de um processo, e muito menos rião dc
rvet·iu recusar :1 defesa desses estadistas, porquauto ella po
deria ter sido foi ta logo após a nova Ol'8'8DizaoAo dª Naçll.o, 

·~' . . . ... ' 
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perante um rrovo parlamento, ·em processo normal, pelos actos 
quo lhes er·am imputados. . . 

«Referindo~se aos diversos factos que se passaram 
onLeudeu o Sr·. Ministro dar uma noticia raJ.lida do que 
· s~; passou allí a que poderia vir a determmar as exc-
cucões de que. estou tratando,:. · 

Mas esta J'esonha não está tambem de accôrdo com us. 
factos, como se verá. · 
· . Quando após o tratado de Sévres foi attribuida uma parto 

da Asia !lteriOL' :í Grccía, e!la deveria ter-se contentado -oom os 
p1·ovunlos que lho advinham da victoria alliada contra os im
ijlerios centraes, como alliada nas Nações da Entente. Mas não 
1'oi assim.· O Governo de então, cujos membros são ·exactamente. 
os que acabam do ser executados, julgou conveniente des!)n
volver a esphera 4e acção da Grecia, de accõrdo com os ele
mentos histoz·iCOi que lhe pareciam razoa veis e para isso· or
denou ao seu exercito a invasão de territol'ios QUe não lhe 
tinham sido attribuidos. · 
· Em quanto a victoria SOl'riu ás' armas ·gregas, não houve 
da parte do Congresso, da opposição, do Exercito,· sinão mani
festações dll pleno assentimento e as viotorias íoram enthu-
siasticame·nte celapradas. · 

· Como é que agora se vem declarar que exactamente esses 
processos púliticos ó que ,justificam o processo summarissimo 
a quG foram submottidils os accusados, submettidos a!l re-
gimeu 'da Lei Marcial e executados immediatamente. . · 

E' I?reciso que, quando se citem factos, este_s sejam citados, 
siuão rigorosamente de . accOrdo com a verdade, porque 
muitas vezes póde ser dada uma interpretação de accOrdo 
com as· conveniencias oooasionaes, ao menos sem faltar á 
:verdade abso~u.ta, como se dá nessa entrevista. 

· o Sn. lruNEU MACHADO - Não ·ha duvida que foi um jul-
gamento revolucionarlo, extra-legal. · 

o SR. &uLO DK FRONTlN _:_ Mas· passemos ao terreno, 
não mais da impressão inexaeta dos factos oooorrldos, mas a 
censura e a critica alheia. E a critica, de facto, é multo Inte
ressante. · · 

Na entrevista, diz, por exemplo. o· ·seguinte: clndignam-. 
se e .protestam os estrangeiros contra essa execução; mas, in
feli~ente, no Senado Italiano nem uma voz se levantou em 
favor das infelizes vlctimas da cathastrophe que a politica 
traiooeira dos ·referidos ministros prov-ooou, 

S. Ex. o Sr. Ministro da Grcela jlu!gou-áe autorizado, 
não só a excusar seu govemo, a procurar adaptar os factos á 
oonvenierrola dos actos do governo que elle representa, mais 
ainda a oriticar os outros governos, a comeear pela critica ao 
~overno Italiano. . · 

Vencida a Grecia, as popula.o5es que !habitavam o terri
torio que antes era grego, naturalmente, tiveram que se re
tirar, .e nessa retit'ada, ·houve incidentes, incidentes que silo 
normaes em todas as guerras. Basta ter-se percorrido os de
!Partamentos do norte da Franca e ter-se estv.do na Belglca, 
para vêr qwaes foram ;,s consequencias da invasão da Bel
Erloa.. ~a~ coJ.l~equenclas da suem e a Iª~ 49 ~epa$ro 
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nwnlo~. são plienomenos ('Ot'l'Dlllos. conununs. Bi ha alg'Uf~S 
actos de selvagel'iu ou lJurllaria, nem sempre a respon,abt-
1 idade ealJc aos govct•nns: muitas vezes cabe direcl.amcnle aos 
am;ilíat'•!H, :í propt·ia ~qltladcsca. 

Nü n .podPm o:; nem devemos J•espon;:alJ i I hmr· o.i governo~ 
]lf.IJ'fllllitus rlc~sns acl.os. 

· ::'allnnlf).' que. 1nesrn" enit•e n,·,s, i•uJ' uceasiiio ·da ruroll.a, 
aelus Jut•nm praticado.~. pelos CJlHIC::i Hiio poclia set· l'C::i]JuHsavel 
(I GOVCJ'Jl(l' ' 

.Nfto lm. vurlanlo, a!J i uma J•az1íu de cen:;uru uu de criticu 
a Jazer, cni relação 'ao l'al'lamenlu o!l.r· simplcsnwnle ao Se-
nado italiano, · 

Niin .sô ao l'arlunwntu italiano SI! dir·ig'itt " .\liui:;l.ru rla 
Grec.ia: a no~sn at.t.itucle ,·. lambem por· ::;, Ex. incriminada, 
Pnt· b;o lel'anl o ;1 luva . 

.,.Diz. eHerLiYallJelllf:. o Sf'guinl.e. ii~'. realmente, urn rJJJi
ôOrlio Lrble cuuclemnar tí rnorlc cinco sccrcl.al'ios de Estudo; 
p(wérn, mni;; l.r•ii<l.n rlevo l.et• 8idu aqs q1w agora lamentam sc
menlilante facl.o, a sorte de milluu·es ele suas vic•.Jma~, isl.o é, 
rlc sua politica ral~a.~ 

·.\I.Jsr.dutamenl.e. não IPllllll que lanwnlat· ''·"''a~ victimas • 
. \ Grccia im·adi11 a Tlll'quia, sr•nrlo ii•'Pui~ de victoriosa, ba-
1 ida. De l(•u.mn a re>ponsahilirlar:le ? Nfin lw. pot·l.anto, que ta
nwntar neste caso, a não ser que o direito das .gentes não te
nha sido applicado. l\las, cn1 gum·ra; esse~ act.o;; ~rto per.feita
lllfHJte lcgit.inws. 

O Srt. litliNIW :\L1CHADO - ~t:ambem •h a as lei~ ela guerra. 
0 SH. RIULO 1m tfHO.);TIN - Ainda uma u!f.ílllU Oh81.!J'Yll

r,;i\o, ''lll J'ela~fío :í rmlrovisl.a. IDiz el!a: «,~qucllcs que gTiLam 
•·nnl.r·a o rJut' Cihamam barbaridade csln i[mnir,fío, fariam me
lltor· lrnrlo um pcuco de miseriocorrlia para milhat·es rle chris
lfins .'<l•m pãn e sem a!JJ•ig'fl». 

AgTacleço o conselho, 
· Eu nw hab i I Uf!i a actJoitar· a." l ír)õe~ r! c lodos: R6menlc 

me rosorYo o rlit•cílo de .ilu.J.gaJ• u professoJ•. Si esle é eom]lC-
1rn1.c, accril.r;-a e apJ•ovoil.o. fi.i ú incompel.enlo. limito-me a 
ltiín ·a aeceil.ur ,., si al1ím r! isso. Iom n carnctm· dr1 critica. eu 
me rrsm·vo ainda o rliroil.o rlr. devolver a Jiçiio. ]i]' cxacta
ment.e o ca;;,,, J~st.u 1 i e fio não I r!m raziio de ser npplicacla, nem 
ao illnslr•f• 'Sonnrlor pelo· Dislt·iet.o Ft1dr.ral. quí' me apoi()u nas 
~lias cnnsirlcrn•;õcs, nem a mim. monos a inrla l\quolles quo 
mo arompanlJat•am rnm n;: seus applausos, 

O SR. TlllNEU ?IINa-rAno - Unnnimns. 
O Sn .. P.1ur.o rm Ji'noN'I'I'N - Portanto, núo podemos,· abBo

lulamrml.e. nccoilur esta Jiçã.o. 
Devo t.crminar. r•, pam terminar, acllto que não o posso 

1'mwr de modo mais complcl,o do quo referindo-me ao facto 
lwntem lemlmHlo ~ohrc Na·rm1P.fio, r~corrlnnclo o que se pnsslltl 
com Bn,1.in. · 

O mat·ocltal Hasin l'oi cnnsi•leJ•aflo o pJ'incipul J•esponsa
Yr!l pela drt'l'nlu 1la Vt•an•·a na gU('I'J'a rlr 187n. Ern :\Jctz cllc 
se rrmdpu· r.orn 11111 cx•n'L;iln mÚilo mnim· qitr. o cxel'cil.o da 
Gtlce ia. 

Pois }ICJll; :tP<'z:tl' du emnpanhu exl.t·noJ•clinaria feiln con
lr·n cllc, lWlli'U na .Ft·nrH)a o prerlmninio rios principias ela ci
vilizatião, c ~3.asitl foi couclemnuclo u 20 annos do prisfio, ma~ 
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não lhe tiraram a vida, !JUI'l(UC a v,ida tirada a alguem não 
aproveita a J•eflexão ulterior fJUt' JJIJ!'Il1it.tc corrigir o erro 
judiciat·io, 

O J:)Jt. !HJN EU MAt.:HALJú - Por exemplo: Cadorua na 
H alia. 

O Sn .. LOPES GoNÇJALVIl!:l - PcJ•aule a historia estú Pl'O
provado que Basin niio i',oi Lrahidor. 

O Slt. InJNJW MACHADO - Si o l.ivessem t'ut.ilado wovi
.w,·ianumtc ... nada adeantaria a prova. 

<· 
u 8Jt. PAur.o DE J!'noN'J'IN - Os [Jl'eceil.os da civilização 

modur·na não pct·miU.ern que se pl'Oeeda deste wodo. 
Devo conclu ir•, Sr. Presidente, as minhas consiclorac,ões 

lembrando as palavras ·que foram proferidàs na Gamara· dos 
Communs pelo primeit·o ministro Borrar Law, chefe do pa!'
lido conservador. 

S. Ex. na sessfto de llontcm declarou o seguinte: 

''Nenhum governo civilizado tem o direito de U- · 
rat· a vida aos estadistas que, por qualquer motivo, fa
lharam ou que contrariaram a sua politica. Assim 
pensa a Ing·laterra. " · 

E eu accrescenlarei: e assim u Pat.riu hrusilcira. (i111dto 
bem; 11!ltilo úem.) 

O Sr. Irineu. Machado - Pec;o a palavra. · 

O. Sr. Presidente - Tem ~~ palavra o no!Jl'O Senador. 

O Sr. Irineu Machado .pronunciou um discU!'SO. 

OllDE~f DO DIA 

nrmUL.I!\lENTAÇ,\.0 DA ll\IPHENSA 

Continuar•ão ela 3' discussão dn projecto rlo Senado n. 35, 
de 1022, quo·reg·ulamenfa a liberrlade de imprensa. 

O Sr. Presidente- Ha oradores inser·iptos. 'fem a pala
I'J'U o Sr. Vespucio de Abreu. 

O Sr,. Irineu Machado (pela orrl11m\ - Sr·. Jlr•,•sidvnf.,~ 
(JII('t'O nmnrlar ú MeRa um l't'qrri!'irnenl.n. Como l)ili.• l.r:al.a de 
mat.or•itt elo adiarnenl.o que l,li'I'Cf'fll' o ,jrJi~unwnl.o dn rr'lal~.·r·ia 
cm rlcba!.e, envio~o ti i\l('sa. 

O Sr. Presidente - Antes "'' snllmc•JI.'''' 110 npoinmilnt0 
c• ti. rliscuossfio rin Sonario n l'Pqucr·inwnln qrw aculm do ~01' 
lido, vorr mandai' pr·occdnr tí. lcil.urn do 1.mrr.ccr da Cnm-
111 is são du F'i na n<:as. •sobre o or('amcnJ,o ela ·Murinhu. 

S. - Vol. X ; 
2 
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O Sr. 2' Secretario procede ú. lciturti do seguinte 

PAHECE!ll 

N. :Hü- :1.022 

A l'iroposiçi;u da Can)lll'a dos .Deputados. ·,t. 121,,. de 23 
de noOvemllru corrrml.u, l'Jxando a tlespuza do 1\Ii n isLurio da 
l\Iat·!nha para n exercício de ·J 923, cornprehendc · dua;; parl·~,; 
d.ts~Jilcl.as .. A l" que se entJL!t~clr·a toda no arl .. 1" d•t pt'.lpu
SJt•aq, cousJt;na a clespeza geri.\1 cumrn1Jllt e ·ot•tHnar!a a J:r•a
lizar co1r.' os seJ'VÍt'US pcrntanenl.cs elo della:·lalil!Jlll.tl nav.al 
tle gLtel'!'U, l'ixando-a dentro fins I i miles de 84., 1:!87 : fWt.JHjz 
papel, u .:! • 000:000$, ouro, deLalhadamenie disLribu idt\ velas 
14. tlil'J'ercnles verbas seguintes: 

1"- Hupurtições de Marinha .......... , . 
2•- Officiaes e sub-officiaes ... , ...•... 
3"- Marinheiros, foguisLas e Laifa ..... . 
4'- Batalhão Naval ................... .. 
5'--Arsenaes o Directoria do Armamento. 
ü•- Superinl.endencia da Navega~ão ..... . 
7•- Ensino naval o o o o o • o o o o o o o o • o o o ••• o 

·8·"- Material . . . . .. o • •• o o • o o :o o • •••• o 

2.500:175$000 
18.71ü:B3o~ooo 
!} '2511' :!J2ü$000 

83:1.:104$000 
5.2D3:201$687 
1 • o:n :580$0no 
:1 • 490: \JiiS$08.\ 

9"- Addidoso • • •• o o ••• o ••••••• o ••••••• o 

21.227:\J30$ovo 
i !15 : !lS.í$000 
130:000$:100 10'- Pesca e saneamento do littoral ..... . 

:11' - Mmlicões de boca ........... · ...... . 112.523: Hi7$00U 
.í.407 :858:j;L0j 
6;972:682$000 
2,000:000$000 

:l o• Cl . t' . "" - asse Jnac 1va . o o ••• o ••••••• o •••• o 

13'-Despezas extraordinarias . . . . . . . . . . 
14'- Despezas em ouro •...... , ......... . 

A 2" parto é consLituida pot• tres artigos (2•, 3' e 4') -
os dois primeiros de autorizaQão ao Governo para despender, 
segundo as indicaçõ1es das lettras a, b, c ·e d, do art. 2", até 
:1.00.000 :•ooo$, por meio de operações de credito, podendo ser 
parle em ouro até a base de :1.500:000$. l.'U r o, 11ara o ser
vico de juros e amortização, e até mais 50 :000$, pelos n. 3, 
do art. ao, para o Jomecimento de uma cmbarca~ãu ravida 
oo scrYil;o de praticagem do Estado do Pará. 

O arL. 4" reproduz o art. GS do orçamcul.o vigl•nl.l', quoJ 
manda revig·orar os saldos verificados nos creditas abertos 
rp·elos decretos. ns. 14.100 e 14.867,. de 24 de março de 1920 
e 11 de junho de 1021. 

A lei n. 4.5'5'5, de 10 de agosto ultimo, <JUe provê as eles-
- puzas urdinarias do Ministerio tla Marinha uo ctJJ•reJlLr! I!XI!t'

cicio csLabeleceu para os tas os limites de 84.073:7017$536, 
papo!, e 4.100:000$, ouro, distribuindt'-as pela meõmas H 
;vorba~ pela fórma seguinte: 

i• .. o,oooooo~ ••• o,,,.otooo~ •• 

')' -····•oo'•••••:o·_·······o··· 

13a, , o , o o , , , , , , , , • , • • • , o , , • , , o 

4.. . . . ... o • o • • • • ' o •••• o • o o •• o 

5' .... oooooo••••ooooorloottotoo 

6'. o • • .• o o • • • • o o o • • o ••• o' ••••• 

7•. . . . . . .. . . . . . . . . . . • .... • ...... . 
~..,.s• •.. J ~: •.•. •.·-·····.······················· 

2.1.07:071$060 
13.822:792$8!)0 
5.348:604$000 

418:766$700 
lt.!J26:493$687 
1.032:780$001} 
1.137:738$984 

131.09.2 :!!92$0QQ . 

I 
I 
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12• ......... ·.···················· 
13 11

, o o 1 o O O_ O O O O o O O o O o O O O O O O o O 

1·4,.. (ouro) .. ~·--...·· .·.' ............ . 

236:223$000 
400:000$000 

12.723:41617$000 
4.407:858$165 
6.091:615$000 

. 4.100:000$000 

l9 

Conft·ontados os Lolacs das despezas papo! e ouro, da pro
posioão e do areamento vigente, vê-se que a despeza papel 
consignada na proposicão, excede de SOS :099$300 á do actual 
oroamento, o que a despeza ouro está diminuída de 
:l.100:000$000. 

!Este simples cnnunciado nos mostra que o 'ruturo orc.a
mento apr"senta-sc evidentemente menor do que o actual, pois 
que o excesso da despeza papel ó sobejamente compensado 

. pelo decrcscimo da àespeza ouro. 
Como conseguiu a proposiciio um tal resulíado, não obs

tante o desenvolvimcntq de alguns serviços exigindo augmentq 
de pessoal, e não obstante a melhoria das t~bellas de venoi
mentos dos militares e de todo o furnccionalismo civil c ope
rariado do minísterio feita pela lei o. 4. 555, já. citada, éi as
sumpto que üemos ver·ific'ir, descendo á a.nalysc comparativa. 
das verbas da proposii)ão e das qUD lhes são cort·espondeotes 
no orçamento em vigor. . 

Para facilitar esse trabalho c ter-se sobro as dotacões des
sas verbas uma vista de conjuncto, o 'Relator aprasentl!- o qua
dro abaixo, consignandq-as cm globo para o respeob:v(). c!ln
front,o. 
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A primeira i•nspecçiío do quadro mostra, na dr,;;pozn 
papel, que, oxccpç.ã~ feita elas verba~ 8',' «MaLor·ial»; !I". «.\Lid i
dos», e J:l", ».Muntçuo de. bncca», cu,Ja;; tlotat;ões for·artt L'""Jil'.
eUvamcnLe diminuiclas de fi.8G't:1G2*· lt0:.23\l* o ~00:000$ 
formando no l,ndo n~na diminuição de JO .. lO.\:íOl~, Ioda; 
a~ outras rla .vropos1çao, em nu.nwro de 10, estão rt!l'orf,;ada;., 
e algumas. fortomt)nl.e, prochrztnrlu 11111 augmonl.o g·eral ck 
10.010:705~500, 

A differcnça entro o wtal deste augmento t\ o l,ol.al rla> 
806 :304*ri00 pt~ra augmonl·o lotai ela clesprza papt'l proposlit 
para 1023 o nuo 808:000$1300, corno acima anmmciarno;;, A 
diminuição accusarla -ciP :I :'I!M$800 provvm rlt~ um engano tlt• 
somma que fez escripl.urar 84,07:3 :707$53G para a r!PB!)t)ztt 
papel do or·çamen1.o vig-enl.(', quando elcvPria t.r,r ,.;irlu 
84. 07[) :502$336' 

Peita esta comparação nrn bloco, rlcs~•amos ti analy:;e dac; 
verbas, uma a uma, para bem eonhecermos da natureza ela,; 
alt.eraçt!es qrw accusam e poclel'lllOs eonseir!nl.emenl.t.! colla
lJorur nas .~uas definHivas clot.açõrs, tonclo ern a!.lenção :.1 
natureza de cada serviço o as [lnssibilidadcs du .'\açiio em 
provei-os com ol'ficiencia. 

Verba l": 

.Esl.á augmentada ele 93: 10·1~. ;;c mio n atH;tnent.o (líst.t·i
huirlo pelas scgui·nlcs cünsignacüc;:: 

Di1·ecto'l'ia do lú:pedicnte - Acm•rscimo rlc 
quatro terceiros officiaes e suppl'essiin 
rle quat.r·o qnarl.os dilo:; rm virl.urlo c!('. au-
torização ela lei orçamentaria n .. f.;iii5, dr. 
JO [)c agosto ultimo ................... . 

AtuHtoria - J~levaçãn dos vencimentos ele 
dois pl'omol.ores, de O :GOO$ para 12:000$ 

Inclusão rJe mais 1.111'1 ;;crvente ............. . 
Engano de somma na dotação «Andil.nres:o.: 
Depos'itos navaes - Rio ele .faneir·o - In-

clusão de um dactylographo ........... . 
BiblioiJwca, museu e archivo - Inclusão de 

dois elacl.ylographos ................... . 
ImpJ•ensa 'X aval - rnelusiio dt• lll:tis JWS~oal 
. nas Rnh-consignnr.õr.s: . "Scl'vi~n Geral", 

"Serviço art.i;;l.ico». «lynoty.pi-a r compo
si(•ão», «Ofi'icina dt• impressão e pau l.a-
uão:o, «OJ'Jic.ina rlll lil.ho~;raphia» e «OI'l'i-
Jina dr oncarlernaçãn». . ............. . 

Cap-itanias de Po'rtos, · na sub-consignação 
«Quotns". Para pagamento ele gral.ificaçã(l 
"tddicic~nal {]o ltll % aos rlit•octoros ela~ 
.úircctorins rlo 'Expcrlien Ir c ela Contahil i
dado (arl .. lií7, da lei n. 4.55rí cil.. ..... 

Para o pessoal encarregado do c6rtc o con-
J'ecr,.ão do roupas pam os doeni,c;; ..... . 

Pnr•a pa~:mmonto do g;ratil'icaçfio at.ltlieional aos 
l'unecionarins ela Conl.uhiliclarlc. de ac-
eórclo com o docrel.o n. n. HHl A, de; 30 de 
llUVl!ll'lbt.•IJ de 1 !lH . , . , . , .. , .. · . , , .... , 

i:200~000 

't : H00$000 
I :800$000 
~: HI0$1l00 

:l·: üOO~OOO 

7::l00$0Uil 

... 

li: 't011$000 

~u: '10·1$000 
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Para pagamento de gratificaQão mensal aos 
contínuos com fun(]Ção de porteiro. (Lei 
n. 4.555 cit.) ................... .; .. . i.l:G00$000 
Verba 2•: 
Esta verba comprehende exclusivamente as tahellas de 

vencimento do pessoal da corporaçi1o militar da Armada -
Officiaes c sub->Officiacs, as qna·os se acham distribuídas por 
sub-consignações que são precisamente as mesmas na pro
posição e no ·orçamento cm vigor, salvo a sub-consignnoão 
"Corpo de Ji:ngenlleiros Nlachinistas», qne J'oi reorganizado o 
augmentado por lei do anno passado. O augmcnto geral de 
4.894:137$200, consignado na yerba provém todo ela :no lho
ria de vencimentos votada para esse pessoal na lei 11. ·I. ::í5ú, 
de agosto ultimo, já citada, razão pela qual deixa o f\clat.Jr 
de detalhar os augment.os parciacs eonstantes ele cad:.t wb
consignacão. 

Verba t3': 
Esta consigna as ta'bellas de vencimentos para marinhei

ros, foguistas e pessoal da taifa, distribuindo-os por 8Ub
consignações que não soí'freram, na composição numerica do. 
respectivo pessoal, alteração alguma. Assim o angmrmto !!'C
rui de 3.875:32,2$ nssignalnclo nesta verba lcm origem, .~orno 
o da verba 2' na melhoria de ve'llcimentoR vol.ado na l'•Jfc
rida lei n. 4.5•55, deduzidos 40:000$, de quanto, na mes111a 
verba, se accresceu a quota destinada á confecção das peças 
de fardamento, que nada l.endo com a melhori;t de venci
mentos, foi elevada de 140 para i180 contos. 

Verba 4': 
regulamentares c premias de engajamentos a praça·; dr hom 
comportamento, distribuindo-as pelas sub-consignações: 

Estado-menor, augmcntada de 30;81,0$, por melhoria de 
vencimentos militares; · · 

Instruccão, augment.ada de 112 :ooo$ pela incltls<i.o ele mn 
instructor de infantaria a fl :000$ c nm professor· rln musica a 
3:000$000; 

Taifa, augmenLada do 5:9.1:0$, por se Ler elevado •Jc 8rj0$ 
para 1 :080$ os vencimentos de tres coxinheiros: do 7'20$ para 
!lGO$ os de· dous disponseiros; de 5·40$ para 789$ os iln novo 
creados; de 720$ para 840$ os ele 1,1m cozinheiro; cln 5~0$ para 
7180$ os de um dispense iro; (le /;20$ para 660$ os de nove 
creaclos c GOO$ para 720$ os de um ajudante de cozinha. 

Quatro companhias de fuzileiros. 
Augmentadn. de 2.'31; :480$, por melhoria clr. vene.iment.os · 

militares. . 
Duas companhias de artilheiros; 
Augrnent.ada de HS :920$ idem ,idem. 
Diversas quotas: augmentada de 1 o :ooo~·. por se haver 

elevado dn 30 para t,l) contos a 'clotnoão - «Para eonl'cc;;ão 
das peças de fardamento~. 

Assim. deduzidos os augmenl.os .ele 12 :~00$. r. :91~0$ e 
10:000$, do augmenl.o geral da verl1a, na Jmporl.ancta do 
H2 :3·3·7$300, a rlifferença, no vnJ.or de 38!, :397$~00, rcpi'r
senta o augmento da verba consequente da mclhOl'ta dos von-
cimentos das praças, · 
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Verba. 5': 

. ~ ausmento de. 3&6·:708$ que esta verba accusa está, dis· 
trJhl!ldo pelas segumtes suh-consignações: 

Secretaria de Inspecção o directorias - Inclusão de t.rcs 
dactylographos a 3 :GOO$, 10 :800$000· 
. ~mbarcaoõcs -. E' uma sub-consignacão noYn. na (jual so 
wclun:am 15 mof,orisf.as a ,;J~:840$, 57 :600$000; · 

Diversos empregad_os - Inclusão de quatro Lclephonis· 
l.as, qurl foram transferidos da sub-consíg·nacão «<Diver~as quo
tas» para esta, a 3:000$, 12:000$, c t.ransfcrcncia do um .~m·
vent.c 9c clcv.ador para outra verba a J :•SOO$, w·:200$000; 

Dn·cctoria rlo Ar.mament.o - Inclusão rlc mais rlnis con. 
f.ra-mcstrcs a 4:800$, !l :600ill000· · 

Pessoal artis.ti_co - Inclusão' de mais pessoal. 53 :!lG0$000; 
Pessoal maritJmo - Idem, idem, 10 :.180$000; . 
:Div.orsas quotas - Augmentada de 4G: 4GO$ por ter rece· 

h ido as seg!lint.es alterações: jlUgmento de taifa para o Arse. 
na! de Marmha do Rio de Janeiro, Dircef,oria do Armamento, 
inclusiv~ os. engenheiros navaes·, 8: 4GO$ por 'inclusão de mais 
trcs eozmhCiros a 1 :080$, treR dispenseiros a DuO$ c t.res cria
dos a 780$; augmento de 50:000$ para pagamento aos opera
rios pensionistas dos. ext.inctos arsenaes de Pernambncn c Ba
hia; diminuiOão de 12 :000$. por transferencia, desta para a 
.St!h-consisnaci1o «'Diversos Einpregados», de quatro f.clcpho
mstas a 3:000$ cada um . 

.São estes os augmentos parcia.cs acensarJos na verba 5•. 
A sua somma monta a 198 :800$ e não a 36G :708$, como an
nunciú.mos quando fizemos o confronto em globo das Yerbas 
da pl'oposioão com as suas correspondell.tes do orçamento vi
gente. Esta tão sensível diffcrença de illl7 :008$, para menoR, 
pi'Ovém de diversas incorrecções de somrna nas oonsig·na(]Ües 
c sub-consignacües, accentnadnmentc na >mh~consignaoão «Di
versas ·Quof;as», tanto na proposicflo cnmo no or·carnrnLo acl.11al. 
Na Pl'Oposição a so.mma indicada -na sub-consignar,.iL.n em 
qtwstão (Í do 45{} :G06$687, ine]usivn rlcspr.za conso\Hlmla. 
quando ctcvêrn ser dr 390 :GOll$üS7 .. Nn OI'(:ament.n a mesma 
sub-consignaeão som ma 320 :82G$1l87 cm Vfl?. dr :H.', :l,l,íl$G.B7. 

A clíl'fcronl}a r.nJ.rc as duas sommas cr.rtas dá prrcls~
menlr, o augmcnt.o dP M\ •41()0$, que acima deixamo~ cnnsl
gnarlo. 

Verhn ü": 
Esla verba tovr. ri augmcnl.o rlc '' :800!\1, S()l1flo 2 :r.on~ J.:!a 

snb-í'lnnsignaoão "Directoria ele Hydrogrnphin~. poJa r..lt•vn•.:ao 
dn 3: GOO~ para 4:1800$ nos vcncim~ntos rlc nm OJWl'al'l(\ parn. 
chronornct.rn, c de nm npcrario par•a inskumf\1\l,os, e 2 :·100:~ 
pela inclusão de mais um terceiro pharoleiro no pharol do 
Cabo rlo ,g. norru·e, no Estado do fi i o Gt·anrlo do 'NOI't.O 

Ver•lla 7": 
u nug'lllent.n geral rlc 3G:l:230~. constnt.nrlo nrsln vrrba. 

teve origem na,; s~gn intes alt.oraçücs feitas nns snh-cnn~lp;na
~alíl..ls: 

F:scoltl Naval. de Gue1·ra. - AugmcnLada rle :lO :000$, P~l' 
dii'l'orenca do vcncim()plg$, do 9:000$ pura J.lt ;I,QO$, a SQI~ 
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professores, e por oloveação dos vcnc.imentos· cJ.e um port.oiro. 
do 3:600$ para 4:800$000. 

Escola Naval - Augmentada de 25!l :800$, send-o por uil'
fcrencn. i! c vencimentos, de !I :000$ para 14:000$, a H lcntns 
catheclraticos c a dois professores, 76 :800$; idem; irlem de 
6:000$ para 9:600$, a l.res lentes substitutos e a dois ad,inn
tos, 18 :000$; idem, a 23' instructores com l'uneçõos rle profes
sores, de 2:400$ como gral.ificação para !l:GOO$, corno vcnei
menl·os, '1135 :IGIOO$: inclusão ele dois instructores a 2:400$, 
4:000$000. . 

D,:versos em.preuados - Augmentada de 28:500$, por rle
vaçiio dos vencimentos de um dispenseiro, pat•a us snb-offi
ciaes, de 6íi0$ para 720$ - GO$; por inclusão de ·mais cinco 
foguisl.as contractados a 1:080$ - 5 :.J.OO$; por inclusão dn 
oit.o ·oporarios de diffcrentes especialidades para o servico das 
officinas da Escola, a :2 :880$ - 23 :Oit0$000• , 

. !Escola de G1•urnetcs - Augmentada de 19:930$, por in
clusão de mais um servente de enfermaria - 730~; po1· olc-
va~ão do numero de grumetes, de 200 para 300, a 120$ -
)12 :000$; por inclusãG de 10 serventes para a conservação do 
terreno da Escola, a 720$ - 7 :200if:OOO .' . · 

. Escola de Aprendizes Mm·inlteiros ·-· Aumentada de 
fO: 400$, por elevação do numero do aprendizes, de i. 000 para 
~1.150, a 36$, 5 :400$; por majorar;ão da .quota pa1·a confecção 
das pecas de fardamento para aprendizes c grumetes, 5 :<JOO$. 
Augmrnto atl.ribu ido a incorrecção de calculo, l.:(l00$01)0. 

Verba 8" · ' . 
Ao contrario das anteriores, apresenta-se esta verba di

. minuida de 9:864:162$, por terem soffrido as suas diversas 
sub-consignacõcs as ·alterações que passamos a ssignalar: 

Augmentos: 

E:cpediente, irnpre.vsões, encadernaçüe.s, etc. - Augmen
tada ·de 45:490$, por terem sido reforçados quasi Lodos· os 
quantitativos distribuídos para esse fim ás !'eparLições e esta-
belecimentos da Armada. . 

Asseio da casa e de.1pe:.a m.enda - Augm!.'ntada rle 200~. 
por correcção do som ma . 

. . Capitania..v de Portos - Augmentada do 2:048$, sondo 
1 :148$ no quantil.ativo :para alugueis de casas e 1 :400$ no 
quanl.it.ativn para instrumentos do musica e concertos dn~ 
mesmos. . . 

Bospitaes - Augmentada de 3ü :000$, sendo 30 :000$· no 
quantitativo deslinado ú. acquisicão de roupas, camas, col
chões, travesseiros, etc., e 6 :000$ para acquisicão de material 
necessario no Gahinet.c ·de Eclectrothcrapia · ó Radiologia rio 
Hospital ·Central. · 

Ensino Naval-- Augmentada de :1.1 :GOO$, por~ haver m
f~rt,ado todas as quotas· comprehcndidas· nesta sLlb-consigna·-
ÇltO. . 

Sm•viços acccssorios - Augmentada de 500 :000$, por se 
haver elevai! o a 1.200:000$ a dota·cão uctttn.l de 700:000$000 . 

. .Radiotele(J1'ap/t.'ia - Augmentada de 100:000$, por se 1m
ver elevado de 200:000$. para 300:000$ a actual duLaiJão. 

' 
;. 

f 
r 
!' 



• Sli!SS,\0 EM 1 llE DJCZJlMBRO DE 1922 25 

. Diminu icõcs: 
~lfa:_terial 1Jal'a l'eparaçües-Diminuirla de LOOO :000$, peJa 

recluccao a L 500:000$ da dotação rir. 2 .•300 :000$ pa1·a con
o~rtos de navios, embarcações meudas, caldeiras. porta~ dos 
d1ques c cabrcas. Acquisição ele lanchas c de um rr.bocdor 
para .0 serviço das· Escolas Profissionn,r.s, escolares, macilinas, 
caldcu•as, etc., etc. .. 

Obms - Diminuída de 'l. 000 :000$, por suppreRsão, na 
dotaci1o geral de 2.560:000$, de todos os quanLitaUvm; eom ap
plicação especial para concertos de Escolas de Aprendizes l\la
l'i>nheiros, de <Jdificios da Marinha em Araca.iu', obras do quar
tel do corpo de marinheiros nacionaes orn wmegaignon, E.'<
colas Prol'issionaes e Escola de Grumetes. Dos dizeres em que 
se declara a applicação que deve ter a dotaeão rcsLanf.c do 
1. 500:000$, nest,a sub-consignação, foram tambem eliminadas 
as partes que destacavam até. Hl :000$ pa!'a as obras rle q1w 
trata o ilrt. 35 da lei n1 3. 6i 1, de I019 c mandavam qun 'cnl'
resscm tambem tt conta desla dotação c dos recursoo dccoJ·
renl.cs elas oonsir;naoõcs subordinadas no titulo «Reorganíza!:iin 
da Marilflha" as dcspezas com os esturlos necessarios. planos. 
Or!:amcntos, etc., para a construcção do um porto militar dn 
primeira ordem em local que, por suas condições csl.rategicas 
e preparo economic·o, fosse considerado a melhor lm~e de OJW-
rações para a esquadra. · 
I . . 

Aviação - Diminuída de 3. 500 :000$, pela suppressão da 
dotação de 3.000:000$, para a organização definiti\'a do sel'
viço de aviação naval, na illla do Goernador, e pela reducção 
a 500:000$, ela dota·ção de L 000 :000$. destinada (t compra de 
material d~ aviacão. 

Renovaçõ.o da esq·,will'l/. - niminuida, de 2. 500 :000*, 
pela reducção do ,2. 500 :000$, na do tacão de 5. 000 :000$000. 

Fardamento - Diminuída de 1.000:000$, pela rcducoão 
da dotação actual de 5.000:000$ a 4.000:000'$000. 

Reorqanizar)ão da Marinha- Por ter sido supprimida esta 
sub-consígnacão de 1. 500 :000$000. . 

Verba 9': 

Diminuída de 40 :239$, por ter sido supprímida a sub
consignação 4: Corpo de Marinheiros Nacionaes », pela exclusão 
de um secretario e um professor de ensino elementar, unicos 
addidos, que figuravam nessa sub-consignacão com à dotacão 
de 10 :400$; por terem sido excluidos da sub~consignacão «Ar
senaes ,, dois guardas de policia do Arsenal do Rio de Janerio, 
vencendo. 4 :264$; por ter sido reduzida de 21:975$, a dotação 
dr. :?ii :500$ da ~nh-con~ig·nuc.ão «Pral.icngem da Barra do Rio 
Grande do Sul ,, pela exclusão de tres segúndos e dois terceiros 
praticos c 17 primeiros marinheiros, ficando ainda conser
vados addidos um terceiro pratico e dois patrões. e, finalmente, 
por exclusão de um encarregado addido do Deposito Naval 
do Pará, vencendo 3 : 600$000 . 

_ Verba Hl• : 

Pessoal- Augmentadn de 30 :000.~ por inclusão de uma 
subvenção de igual quantia no Putrono.to Nacional dos Homens 
do Mar. 

,, 



26 :umAES DO SENA!l() 

Verba 'ff•: 
Está esta verba augmentada de 200:000$, por se haver 

'elevado de i$500 para 2$ o valor das rações a todo o pessoal 
da Armada. de 1$500 para 2$·500 o das raoões para aspirantes. 
incluindo 23 rações diarias para o inspector. vice-inspector e 
ajudantes do Arsenal de Marinha. do Rio de Janejro, inspector 
rlc engenharia naval c cngenhenns navaes, director, sub
rlirector e ajudantes da Directória d~ Ar~amento, inclusive os 
assistentes e ajudantes de or~ens; mclumdo a qu~ta de 800 
cont.os para at.tcndcr :í melhorm do rancho dos officiaes e sub
officiaes c inferiores, embarcados c arranchados, o aspirantes 
r.m vir!.uclc do nrl .. 4·5 ria lr.i n. L555. de 1!122: cleYanrlo de 
G.t,04 para 0.5!J!l as rações cliarias para marinheiros e foguis
tas. rlc soo para 1. 000 as dos foguistas contractados, de 603 
para ll23 as da· tarifa dos navios e estabelecimentos. de 800 
]Jara 880 ns das 1prncns do Batalhão Nnval, de 1. 000 pnm' 
L 500 as rios aprendizes mnrinhciros. dr. 200 para 300 as da 
Escola de ·GTumctes. rlc\ 471. para 491 as dos inva!idos, de 13 
para Iro(} as do pessoal .mar i timo rJa. Directoria do Armamento, 
de 1.71 para 183 as dos mcdicos de dia. chefes de ]J'harmacia, 
alumnos. pensionistas. ntc .. etc .. rln Hospital Central; Enfer
meira de Gopacahana n Sanatorio ·Naval em .Friburgo. do 113 
unra 17G as do pessoal da Escola Naval. o fin.almente. por se 
t.cr rodur.ido de '" 86G: 720$ para 1. 311 :987$• a quot.a IJ)ara 
at.t.onder ao acl.unl encarecimento dos goncros nlimenticios. 

Verba 2": 
Não soffreu alteração esta verba. 
Verba 13": 
Está esta verba augment.ada de 881':067$, por ter soffrido 

as seguintes alterações: suppressão da quota de 5.141 :615$, 
rlestinnda ao pagamento do augmento do vcnt~i.mcntos, de 1 de 
,iunho a 31 de dezembro do corrente anno, que t.iveram os of
ficians, sub-offieiaes, inferiores ~ pracas, inclusive o Batalhão 
Naval. por isso que esse augmento foi agora cont.emplado nas 
novas f.nhr.llas de vencimentos militares das verbas 2•. 3• é 4• 
ria prnposioão; suppresslio da quota rlc .i OO :{)00$, destinada ao' 
pagamento rl e gratificacões de que trata o decreto n; 3. 990, 
cln 2 rle janeiro do 1920: inclusão da quota do 6.222:682$ para 
pagamento do augmento nrovisorio dos vencimentos dos func
cinnarios uivis. dn accôrdo com os §§ 1• e 2• do art. 150 da 
lei n. L5!í5, de 10 de agosto de 1922: augmento para 500:000$ 
ela quot.a de 350:000$, destinada no pagamento de vencimentos 

, . de pessoal diverso. oontractado, inclusivo profesgnres c instru
of.ores cont.rncf.ados no estrangeiro, o te.. etc., o, finalmente, 
augmento pn.rn. 250:000$ dn · quot.n do 200:000$, destinaria a 
oventunes. 

\ 

Verba 14•: 
· :Anresentn esta verba· da proposir,ão . uma unica snb-con

signar.fío «Pessoal». com. a dot.acão de 2. OOQI:OOO~, a que foi 
r. Invada a de GOO :000$ na sub-consi~mação correspondente rio 
nrr.amonl.o om vigor. As nutras rluas sub-consignacõcs con
sl.ant.cs dostn orr..itmonto snh ns t.it.ulns <t Mat.ndal » n' «Rf1-
organi?.açiio· da Marinha», com as rnspccUvas dnt.ac!les de 
2. 000 :000~ o 1 . r.oo :000~. foram snnprimirlas, por jfl ter a pri
meira produzido o se\t cffcito mediante a acquisição do alvo 
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de batalha e a importação do material nella referidos e nllo 
parecer 6. Camara necessaria a segunda â vista da disposh;iio 
contida no art. 2• da proposição. 

Comb consequencia dessas duas reducções, num total de 
3. fíOO :000$, o do augmento do 1. 400 :üOO$ na sub-consignaoão. 
<Pessoal ». ficou a verba questionada effectivamente dimi
nuída do 2.100 :000$00fr. 

Está terminada a analyse do relator sobre a composição 
dns verbas do areamento da despesa do Ministerio da Marinha 
proposto para Hi23. Por essa analysc ficam a Com missão de 
.Finanr;as c o Senado inteirados, com os precisos detalhes, de 
todas as alterações que e~sas verbas r:cceberam, por au
gmenLos, diminuioões e suppressões do dotações nas verbas 
correspondentes do orçamento vigente, feitos na outra Casa 
do Congresso Nacional,_ em observancia a . novas disposições 
legaes, a conveniencias, necessidades e urgencia. dos servioos 
por ellns custendos. · . 

Era., pois, natural, agora. que o relator, tendo em vista 
os detalhes desse trabalho, apresentasse nos seus pares, na 
Commissão, ns suas· impressões sobre as alterações propostas 
pela Camara, formulnndo as. emendas·· que o seu estudo lhe 
tcn ha. suggerido em relaoão áquellns com as quaes possa estar 
cm desaccôrdo. 

Tendo, porém, em grande attcnoão o· pouco tempo que 
resta no Senado para a votacão dos orcai;Dentos, cuJas pro
postas sóment.e agora lhe estão sendo enviadas pela Camara, 
parece ao relator que .as suas suggestões devam ser adiadas, 

·como recurso para. economizar tempo, com o evitar a provavcl 
possibilidade de ter de reformar o seu parecer ou de se fazer 
novo par:_ecer, si, na fórma rogimentnl, fôr . ello vencido na 
Comm1ssao. r 

Assim, si a Commissão entender que de facto se póde 
fazer essa economia de tempo .sem prejuízo algum para ns 
emendas que queira npresentar, por isso que lhe é permittido 
fazel-o, pelo regimento do Senado, em 2• como em a• dis
cussão, o isso· ainda com a vantagem da simultanea oollaboração 
de seus pares, no plenario.·propôr o relator que a Commissão 
adopte o seu parecer som 'offerecer-lhc emendas agora, ncon
sclhandn assim ao Senado Qlle dê pnra ordem do dia dos seus 
trabalhos n proposioão n. 124 do corrente anno. 

Sala 'das ·com missões, 1 de dezembro do 1922. - Al(reâo 
Elli.~, Presidente. - Felippe Schmi.dt, Relator. -João Lyra.
Vesp·udo de Abren ., - .Tusto Cherm.ont. - .Tosé Eusebio. 
Be_rrtardo 'Monteiro., - Sampaio Corrêa. - Lauro llfüller. 
Ir-t.neu. Machado. 

(A.~ tabellag explicativa~~ foram pnblü:adas no « Dia:rio do 
Conm·esso » de 2 de:;embro de 1922.) 

Mf;, 2." E' o Governo a'ut.orizndo a despender até 100 mil 
contaR dn róis. por meio rlo operações de credito. podendo 
ser parto cm ouro. até a base de mil c quin bentos contos 
ouro, para: 

a) acquisiçúo; qun.ndo ,iulgnr mais opporf.uno, das unidades 
navnes que -considerar indispcnsnveis ao servico da esQlladra, 
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inclusive um. navio-eseola, um para 6 serviço hydrographico 
e outro para o de phar6es, além das unidades menores para 
os serviços dos portoS!; 

b) continuação das obras do di·que e officinas da ilha 
das Cobras e seu consequent.e equipamento industrial, bein 
assim as consl.rucções para a Escola Naval, no Corpo de Ma
rinheiros Nacionaes, no Batalhão Naval. Hospital de Marinha 
e nas obras novas do edifício para o Ministerio da Marinha; 

c) despesas com a reorganização da Marinha. i'nclusive 
melhoramentos indispensaveis e. pessoal contractado para as 

. respectivas obras; 
d) organização de.finitiva do. serviço de aviação naval na 

ilha do Governador e outros pontos convenientes ao longo do 
littaral, a juizo da administração. · 

Ar L 3. • E' o Poder Executivo autorizado: 
1 . A distribuir :i Pagadoria da Marinha, que depois pres

tará ao Thesouro as respectivas contas, as quotas destinadas 
a despesas miudas e asseio de cada uma das reparticões do 
Ministerio, que funccionam nesta Capital. 

A' mesma Pagadoria, e sempre com a ·obrigação, por parte 
desta. da prestação de contas ao Thesouro, poderá o Governo 
distribuir, em duas parcellas semestraes, as consignações da 
verba 14" «Despesas em ouro» e as seguintes da verba s•: 
«Material parn reparações», « Obras», «Material de consumo», 
«Combustível», «Renovação dos navios da esquadra», «Avia
ção», ~R[Idintelcgraphin», «Servicos · Arcessorios:.>, «Farda.
mentos », Qnotas para a Escola Naval» e «Reorganização da 
Marinha). 

2. A realizar contractos além do exercício, por tempo não 
excedente de tres (3) annos, quando versarem sobre constru
ccões, acquisicão e reparos de material de guerra, combust.i
veis, fo.rça e luz, alugueis de casa o locação de serviços. · 

3. A forneger ao ~eryir,o de praticagem do Estado do Pará 
uma embarcacao raPJda, podendo despender para tal fim
até 50 :000$000. 

Art. 4.• Ficam revigorados no exercício de 1922 os saldos 
verifigados nos creditas abertos pelas decretos ns 14.110 e 
14.867, de 2<1 do marco de 1920 e 11 de .iunbo de 1921. 

Camara dos Deputados. 23 de novembro de 1922. - Ar
nolfo Rodriaues dr! Azevedo, Presidente. - Pedro àa Costa 
.Reao, 1• Secretario. - Raul Capello Bm•roso, 2• Secretario, 
interino. -A' Commissão. ele Finanças. 

Vem á Mesa e é lido, apoiado e posto em discussão, o 
seguinte 

REQTJF.niMEN'I'O 

Requeremos o adiamento da 3• discussão do projecto nu
mero 3•5', de 1!l22. deste anno. até qno Rejam restabelecidas as 
garantias constitucionaes. ' 

Sala das sessões, i de dezembro de 1922. - Jrineu Ma
chado. -Paulo de Frontin - Gonçallo RoUembe1'U1.,- Justo 
Cherrnont. 



SESS,~O EM 1 DE DllZI!:li:Illl\0 Dll 1922 

O Sr. A. Azeredo- Peco a palav~·a. 

O Sr. Presidente- Te~r! a palavr·a o Sr. A. Azeredo. 

O Sr. A. Azeredo pronunciou um cliticur·so. 

2!1 

O Sr, Adolpho Gordo tliz que depois da brilhante O!'Ução 
que acaba de pronunciar o nobre Senador pelo Estado de MaLta 
Grosso, combatendo o requerimento em dis~ussão, dirá, apenas, 
duas palavras. 

Esse requerimento constitue mér•.l expediente protela-
torio. 

Nem estão suspensas as immuuidades parlamentares e 
nem o Senado é composto de inconscientes e de subservientes, 
mas de homens competentes, independentes, -patriotas e di
gnos, que sabem bem agir em quaesquer crrcumstancias. 

O que é evidente, em vista de debates travados neste re
cinto e de manifestações feitas. em r~lação ao projecto a que 
se· refere o requerimento- é que, sr muitos ~rs. Senadores 
considl!rarn absolutamente uccessaria uma lei de imprensa
lei essa que deve garantir, a par da maxima liberdade de cri
tica, a corespondente e effectiva responsabilidade, outros não 
querem lei alguma, considerando a imprensa um poder supe
rior a Lodos os pode1·es politicas e isento de qualquer respon
sabilidade pelos seus excessos e abusos . 

E, como os primeiros estão em maioria, pretende-se im
p~dir que o Senado se pronuncie sobre o assumpto. 

O nobre Senador pelo · Districto Federal, autor do re
querimento, affirmou neste recinto e perante a Commissão de 
;1 ustioa e Legislação que procurará impedi!·, por todos os 
meios,· a discussão e votação do projecto, nesta Casa .. 

Eis porque o1'1'ereceu o seu requerimento. . 

O Sr. Justo Chermont (') - Sr. P1'e~idente. é bastante 
contitrang·ido que venho agora fallat· ao Senado .. 

E' a· primeira vez que divirjo do meu nobre amigo Se
nador por Matto Grosso. A sympathia,. a amisade, o respeito 
que S. Ex. me inspira, justificam este constrangimento. 

O SR. A. AzEREDO- Muito agradecido a V. Ex. 
O SR. JUSTO CHERJ.IWNT....:.. Apreciei com bastante prazer 

as palavras e as considerações que S. Ex. fez porque dellas 
tirei argumentos a favor do requerimento que subscrevi· e 
pelo qual vou votar. 

· Confesso ao Senado que tenho verdadeira repugnancia 
por discutir e votar uma lei sobre liberdade de imprensa, em 
estado de sictiQ .. · 

0 SR. ROSA E SILVA-Apoiado .. 
. · O SR. Ju.sTo GHÍlRMON'l.'- Nós temos uma vida politica 

.longa, de rna1s de um seculo, nunca tivemos opportunidade 
de propór, discutir e votar lei de coersão á imprensa, e não 
de~ramos, aproveitando esta triste opportunidade em que 
etitao ~uspensas as garan.tias cop.stitucionaes, votarmos agora 
esta ler de mordaça á mars preowsa das nossas liberdades. . 

( •) Não foi revisto pelo orador. 
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O honrado Senador por Santa Catharina o meu n~bre 
amigo S1·, Lauro Muller, i'oi. o primeiro que lembrou a 1déa 
de suspender a discussão desse projecto po~ ca.usa do estado 
do sitio. Tive occasião, então, d~ applaudn· smceram~nte a 
S. Ex. Essa idéa vem agora reproduzida no requerimento 
que tivemos a honra de a ;Presentar ad Senado. 
. Penso que esse requerimento deve ser approvado. 

O honrado Senador por Matto Grosso declaro!! que o 
estado de sitio em nada aff.ectava a discussão da 101 de l!ll
prensa e que para nós deliberarmos sobre qualquer medida 
não precisamos que a imJ?rensa seja livre. . 

l:lr. Presidente, eu' discordo do meu nobre am1go. 
O Sn. A. AzEREDO -Acho que a imprensa pódc e deve "' 

discutir o assumpto . 
. O Sn. JusTo CHERMON'I'-Faço parle da imprensa, della 

fazia parte e della me servi para a Pl'Opaganda do regímen 
x·epublicano. · 

O Sn. A~ AZEREDo-Estou de accórdo com V. Ex. Nunca 
fui outra cousa sinão jornalista e cr.eio que nesta ·Casa sou 
o jornalista mais antigo. 

O Sn. J·usTo OHERMON~·-Penso que a imprensa escla
rece e por isso não póde ser dispensada, sobretudo em as
sumpto como esse que se ralciona com a sua liberdade. 

Sr. Presidente, de quem foi a iniciativa deste projecto, 
que ora se .discute? Dizem que foi de S. Paulo. 

Em sei que a disciplina partidaria ó seve!'a e rígida em 
S. Paulo, mas S. Paulo tem tradicções a zelar e era o unic_o 
Estado brasileiro de .onde não dev1a partir uma lei desta 
natureza. 
r=i)=-sa:-llii;iEv Mim;;;\Do.:..:. Foi de onde partiu o grito de, . 
protesto contra a lei de 42. Como é differente S. Paulo de 
.ltojo de S. Paul(! de :lSU. 

O Sn. JusTo GHEnMONT - Senhores, naquélla bancada 
sentou-se Rangel Pestana e Rangel Pestana serviu-se da im
ll;l'ensa li~r~ para fazer a propaganda republicana. Elle, Ame
ricO Brasiliense . e outros nunca foram perturbados, em sua 
acção jornalistica, durante o segund.o Imperio. 

O . SR. ALFREDo ELI.1s- M.as nunca abusaram della. 
O SR. JusTo CHERMONT-Como agora não se abusa. 
0 SR, EUBEBIO DE ANDRADE ~Se não abusam.. não estão 

sujeitos á sanoção da lei. · · 

. O SR. J~sTo f!HERMONT - Só ai:iusam da liberdade de 
Imprensa os JOrnalistas venaes, mas estes não teem autori
dade moral. 

0 SR. EUSEBIO DE ANDRADE-A lei será para elles, 
O SR. 'ALFREDo ELL1s-O Codigo Penal não é feito para 

os homens honestos, mas para Qs criminosos. 
. O SR. !UsTo CHERMON~- Se no Codigo Penal alio .pu

mdos os cr1mes de calumt~la, para que serve a lei de !Dl
prensa.? 

O SR. ALFREDo Er..Lis-Esta lei não. attingirja, jámais, 
!l.ang(ll ;J?eat!ana J • 

I 
! 
l 
~ 
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' ' 
O Sa •. Ia!NIIlU MAcHADO -E se um .homem honest.o desafia 

~m outro. para um duello ,'l 
. O SR. AAFREDO ELLIS. -Não posso ouvil: !JS apartes do 
outr9 lado.. . · 1 ~ .,...9!1!1 

o S,R. IRINIIlU MACHADO- Estou di~endo que os delictos 
do opinião, definidos no ~odigo Penal, podem se1: praticado~ 
por hOmens honestos. . 

O SR. JusTo CHERMON'J.'- E~La lei, como as leis eleilo
.mes, será sophismada. Esta lei, votada em estado de sitio, ti 
·até deprimente para p Senado. Justificando o meu. voto a 
favo1• ao requerin1ento, protesto eontra a aeeusaçiío de que esse 
requex•imento tem fin~ protelatprios. Não temos interesse em 
protelar; o que queremos é que não passe absolutamente uma 
lei que desvirtua os princípios ca1•deaes da Republica. (Muito 
.be'lf.t; m.uito .~em. Apoiados. ) · 

O Sr. Antonio Moniz- Peço a palavra. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Senador. 
O Sr. Antonio llrluniz - Eu havia, Sr. Presidente, pe · 

dido a palavra para divergir da opinião sustentada pelos em i-· 
nentes Senadores pelos Estados de Matto Grosso e de São 
Paulo. 

Tendo-me, porém, precedido na tribuna o i!lustre repre
sentante do !Pará, eu estaria dispensado de occupar a atten
cão do Senado, si não fosse a isso compelllido pelo desejo, que, 
talvez, se,ja para mim, um dever, de não. manifestar a minha 
sol!dariedade com os impugnadores do projecto em discussio, . 
umcamente pelo meu voto ao mesm.o oonbi\rio. 

O •SR. PRESIDENTE - ·Chamo a attenoão de V. Ex. para 
a circumstancia· de que está em discussão o requerimento. 

. . I 

· · O SR. ANTONIO MoNiz - Estou discutindo o requet:i .. 
menta. . . . 

O SR., PRESIDENTE -V. Ex. se refere ao projecto. 
O SR. AN~'oNio MoNIZ - De oerto que, discutindo o re .. 

quel'imento, tenho qu·a me ·referir ao projecto, desde quando 
é sobre este que elle :versa. · . · 

O SR. PRESIDENTE -- ,Mas o requerimento não está em 
discussão conjuntamente com o projecto... . 

· O SR. ANTONio MoNiz - Mas o requerimento versa sobre 
o projecto e eu não posso dio'Outir o requerimento sem me 
referir ao projecto. 

O Sil. PRESIDENTE - Eu não estou cerceando a liberdade 
do orador. Lembro-lhe sóm·ente que está em discusslio o re .. 
querimdnto. 

o SR .. ANTONIO MONIZ - Mas não havia necessidade da \ 
lombranca de V. E.'t., porque eu sei que está em discusslo o 
requerimento; mas o requerimento refere-se ao projecto e 
ou para. discutil-o preciso utilizar-me da expresslío - prp-
,jecto. 

:Mas, oomo dizia, Sr. Presidente, estaria dispensado. de 
:vir & t~ilbuna t-ratar do ~mpprtante aasumpto, qu~ oona~tue 
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objecto da proposição em debate, si a isso não fosse compel
Jiclo ;VOl' um deseJo, que eu reputo um dever, de manifestar, 
a minha soliuarieclade com os que se batem coutm estu pro
jeef.o, por outra manifestação, ulém do voto cont. !11'10 que ,to 

.lllesmo Lenho lJUC dar no momento opportuno. 
· E' que eu iniciei a minha vida publica na imprensa 

e della jámais me afastei. Si actualmente não estou em act.i
:v.idade, de vez em quando, f1·~quento as suas columnas. 

O SR. lRJNEU .MAcHADo - De vez em .q'uàndo, sob uns 
pseudonymosinhos. . . ('Riso.) 

iQ SR. AN'rONio •i\iuNiz -. Desejo, pois, Hque consigna
da uus Annaes a minha maneira de pensar sobre o delicado 
ussumpto, que iautu tem apaixonado a opinião publica, certo 
de que a convencão em lei, não direi de um r!}rojecto sobre a 
manifestação do pensamento, mas do substitutivo apresenta
do, ou adoptado pela Commissão de· LegislaQão e Justiça, con
stitue uma oft'ensa aos princípios basicos do regímen re
presentativo c um altentado J'lagrante ás t.t·adir;ües do nossQ 
paiz, onde semp1·e imperou a maíot·. liberdacto·· da imprunsa, 
considerada como um dos factores mais ·eft'icieutos c.Ja forma· 
t;ão da nossa nacionalidade. · 

Sr. Presidente, ·eu ouvi com toda a attencão as palavras 
ri n meu eminente c prezado amigo Sr. Senador Azeredo, de 
cuJa opinião, sempre que tenho occasião de divergir, faoo-o 
com o maior pezar. S. Ex. impugnou o requerimento pelo 
facto, princi~palmente, do Governo ter permitttdo á impren$a, 
não obstante o ferrenho estado de sitio em que nos achamos, 
no qual até a oorrespondencia dos Senadores não é respei
l.ada. cm que. p'or uma simples noticia, que nada tem que ver, 
com os acontecimentos .de ordem politica, um jornalista é de
tido em Jogar destinado a 'presos communs, - discutir am~ 
piamente a lei ·.de imprensa, isto é, ·os artigos so'!lre esta ma- ' 
teria não são abrangidos pela censura. 

O SR. lRINEU MACHADo - Quem não está na cadeia póde, 
de um momento para outro, para ella ir. E' o mesmo que diz 
o t.opico da carta do ·Sr. Irineu Marinho. 

0 SR. ANTONIO MONIZ - Este at•gumeuto do Sr. Anto
nio AzQredo, para mim não tem o menol' fundamento: 

O SR. IJíRINEU :MACHADo ··- A geladeira não é brincadeira. 
O .Sn" A. AzEREDo - Si nraticarem uma violencia desta 

O!'dem, V. Ex. póde reclamar e eu estarei ao seu lado. 
. I . . 

O SR .. AN'l'oNio MoNiz - Trata-se de uma. concessão que 
o Governo faz aos jornalistas... ' 

0 •SR. !RINEU MACHADO - Arpoiado; é isso mesmo. Elles 
pJ•eoisam ter o direito, e não o favor. 

O Sn. AN'I'ONIO MONIZ - ... concessão que póde cassa!' 
quando ,julgar conveniente, quando bem lhe aprouver, sem ao 
menos avisar prévinmcnte áquellcs que srJ suppunll!l.m com o 
direit.o de manifcsl.nr livremente o seu modo de pens·ar. 

Libcr·dnde por·concessão não é liberdade. O jornalista so 
8 i sen /.c Jivremcnt.c capaz de manifestar a sua opinião sobre 
cslc uu aquollc assumpto, quando a sua liberdade é um di-

I[ 
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reito e não a I'C~ulLanle de um Javor du policia ou de qual~ 
quer outra autoridade, por mui~ elevada CJUI! seja,, · 

Além díii~"p- Sr. P!·c~iiícuLu, e::1::1a euuces~ão uilo pabsa de 
uma .phantasiu, de lllllU ironia, de um engodo á ·opinião pu-
blica.. • . · · . · 

O SH. lmmw .MACHADo- V; Ex.· vá imag·iuaudo a' para-.· 
pecLifa de uma g·eladeil1a .• · 

o' Sn. AN'l'uNIO MoNiz -· ·Essa· cuue~ssãu. não Lem effica
cia, porquanto se' o jornalMa niio é preso, ou mesmo inter
nado em uma ueladeú·a, como acabou de dizer o illustre Se
nador pel-o DisLricLu F-ederal, pelo facto de ter: se manifestado 
desta ou daquella .. fórma, com certa vehemenc1a,· sobre o pro
Jecto de imprensa, um outro motivo qualquer é :dado como 
causa da detenção ou, mesmo nenhum, porque, no estado do 
sitio a policia tem o direito <te prender os cidad&os sem dar, 
as razões por que o, fez. · · 

O SR. ~A. ,U&Moo - Mas agora não 'hour-o priaões., 
' ' ' .. ' l . . . 

O .Sn. IruNEU MACII.ADo ·._ Agora?! Acabaram hont.em. 
·O Sa . .AN'l'ONio .MoNiz - Depois que o projecto entrou 

om discus&iio, al!l'uns jornalistas toram presos. O Sr .. Leoni"' 
das de Rezende, por exemplo,. redactor chefe do Irnpal'cial, 
foi preso depois que apparooeu o ch.amado projecto da lei de 

· · i·mprensa. · · 
• 

, 1 O Sn. IruNÉU MAc:u,\Jlo _:_ S6 do Co1•reto da Manhã foram 

---

presos so1s, de{JOis que o projecw entrou em discussão. · 
O Sn .. AN~roNio MoNIZ-- Poder-se-ha dizer que nãQ foi· 

pelo facto de se' ter externado sobre o pr~jecto. 
-· ·· 9 Sn. lRINEU, MMlHADO,- .Ma~ a censura não deixou ser, 

, . publicada. ·· . · · · . · ·· · 
· . · O Sn. AN'I'ONIO MoNtz _..: ~ .. mas é Justamente por isso 
. que qualifiquei de pharitasia .a. concessão feita pelo Governo.: 

o Sn. IaiNEU .MAcHADo - Ainda ha dias foi preso o im..: 
. px•essor ·do Imparcial, no dia em que aquelle jornal publicou 
o ·famoso artigo O discipulo arn.ado. · ,, · 

o SR. A. AzEIÚmo ..:.._ E v. Ex. julga que o artigo to i 
bom? . 

• . '... . ·, . '. ' . ' i 

· • 0 SR, IRINEU MACHADO - POI' ISSO mesmo classio!loo~o 
de famos-o. · , . · 

O SR. ANTONIO MoNiz. - .Quevendo ,Justiticar seu voto 
contrario, ao requerimento, referiu-se .o nobre Senador PO,I' -
Matto Gro&so a uma carta hoje dirigida, pelo director da A · 
Noite, ao Sl'. Senador pelo Distl'iclo·· Fedc1·aL l\i;1~. ella pi•o-vu 
oa'balmcnt.c qu,~ u censura abl'ang.e, mesmo os artigos relativos 
11 liberdade de imprensa. O 11rtigo .4. Noite de que trata a 
cr.rta. ao Sr. Irineu Mtn·inho vet•sa.va sobre o proJecto em dis
ous·silo. 

O Sn. IlliNEu 1\I,\CHAoo- V. Ex. me perm\tte um aparte? 
0 SR. ANTONIO MONIZ - Com muito prazer. 
s~ - Vol. x 3 

'-
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. 0 SR .. IR!NEU MACHADO~ 0 de que a naç~o precisa il!lo ~ 
que não sejam submulLidu~ .a censura o~ urL1gos que versa
rem sobre 'esse pro.teéllu; mas que se levanto osl.o esLado de 
siLw lleJuU~Htdnmentc demorado. '" · 
. . . I . ' 

o Slt. A:>•roNlo MuNI~ ·- OuLro argumento ,apresentado . 1 

pelo jllu6tt·e Sen.ador por MaL Lo Uross,o ó, qu,e, lla oito auno.s, 
·u~:hUJidu-:H: o pa1r. 8oiJ u e~Lullo Lle <ntw, 15. Ex. num o prestJ- · 
giu, de cruu, ,já uaquclla. época; gozava na. poliUca .nacional, 
se cstor1:ou ou manll'o~t.ou o deseJo de que rosse apresentado 
ao vurluÍuenlu Úlll pru,jeclu ri.Jgulamoutanúu a mauífesluciio do 

. pensamento. 
·~1-ttti. osso argu1pnnr.o plltlo snt'I'Jr unicamente para S. E~. 

· nio~trur u stla. coll.et,'encta comstgo · proprlq, não podem!o, po~ 
1•ém; calai' no cspll'ltu dos quo ou tendem · q(le uma lo1 desta· 
nuturczv. não póde ser eiabol'alia uu momcuLo em quu as ga- ·, 

·ranlias wu~Liluciona,•s ·e~lüu su~pensus. · . 
S:·. Presidente, ·Se si tratasse de uma lo i. .de car•actcr ur~ 

.gente, cu comprei.wndiria iJ aooaamento da. illustre Commissão 
de Jusl.iça o Lug·islaí;ão, ou comprehenderl~ essa in~olcrancra I 
da parto. liattucltc~ ljUC tornaram soJJre seus· llombros a em
preitada do restringn· a I iberdade da maui!csta~:ão do pensa-
meuto entro nós. · · · . · .. 
- : ':1\las, Sr·. Presidente, no momcnLo lm oulr•u.> assumptcis 

. qun, dizendo llllliS de i,Jcrto COill OS intel'CSSCS IiaCiOnaj3S, deve
riam pJ·coccupàr• de prcl'crcncia a .at.tcnção do Poder Legis-.. 
lativo. . • 

. ' ' . . ·. : ' ' ' \ 

·· Ainda hontom, foi lido na Camaru dos DepuLado~ uma 
· meusagom do· illustre Sr. Presidente da Republica, remeL

tcndo-Jhn minuciosas · informações do Sr. ministro da l!'a- ' 
1.enda soJJ,r·c a situação financerra do paiz;• na. qual S. Ex.· 
lndi•ca as pt·ovidenciul' necessarias p111ra que façamos frenLe á 
grave crise C!Lill nos assoberba. · · ·• · 

· l 1ol'l.nnl.o, Sr. Presidente, ,seria. mp!Lo. mais. curial,. serta · ' .. 
·muito· mais acortucJo ·que nús,. em vez do estarmos· a perae.r, · 
l.ompo na discussão de um pro.ieclo que. nada tem ·do ur.genté, · 

· dirig·issimos as nossas vistas para o Importante .ussumpto que 
c.·slá •[n•uoccupandu a altençl1o do Governo du Ropubllcn. · · 

Sr·. Presidente, n illnstrc .representante. do Est.ndo do Siio 
. Paulo, 'pritwipal auto:· dó pro,jeel.n ')m discussão, impugnou o 
:requerimento apresentado pelo Sr. Irineu Machado. e .Outros 
Srs. Senadores, nllegan~o ser o mesmo protelatorlo. , 

· s. E:\:.: nã~ Iom rar.iio àlsumtÍ .pura t{tui~n.r~so duquelle 
qual il'ieal.l\·o, por isso que ns que negam o• seu apoio ao pr<o

. jPCLo .tüm ins~stculemenl.e, cpm ·touv'avel !'ran_quràa. 'decllirudo 
!Jlte •Jmpt•cgarao teclos ns osf~t·eos put•n; impedn• a sua conver
são ern lei, visto ·como, .estão cc:•los do QUO, assim procedendo 
é que melhor eumprt>m, os seu~ deveres. ·de r~prcsentlmtcs 
~p~. • . c • 

· · · Ou f.t•o a•t•g·tmleutD ilipresenLI!.do. pelo nonre Senador · por 
Siio Pnnlo ri r lo' quo o estado de sitio, não restringe a libordade 
rios nwmb1·os rio Congresso Nacional, dosdo que· respeita as 
immuuidades 11arlwmentares. · : · 

. i\fas, Sr. Presidente, ainda ningUem paz cm duvida ·qno 
.os membros do. Cl)nst·es~o Nacional estejam no pleno gozo de 

• 

• 
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todas ·as suas, li!Jerdades c podem livremente ex~rcer as suas 
funcções .. 

O que se tom dito é que um pt•o,ic.cto dessa nat.ureza não 
uuve set· votado sem a eullalJut·aQ;ío de eluuwntos ~xtranllos ao 
parlamento, maxime ·du imprensa, á qual elle tão dit•ecta-
nwnLu interessa. · 

P,ot· ·consefiue.~cia, r.s:;c argumento apresentado pelo ·no
bre t\enadOl' por ::;, l'aUilo, que o fe:~: com detiusada vehemen- · 
cüt, nfio J)Óde ea!ar- nu. uspirito d(). Senado, para que este ne
gue o seu assenLunenLu uu re<gtoruucuLu ·~m deb:lle. 

S. Ex. foi altírn .. Dbsc o qnc u l'OflU~t·imenlo impot·tava 
em uma injuria ao Senado. · ' ·. 

Nãu tem l'U~ão o rwbt'e 'Senndot•. Nunca, em parte al-
guma do mundo, en1 nenhum varlamento, foi considerada in· 
juria ·O facto de um Seçmdot• solieiLat·. o a:diamento de uma 
discutisão; · · 

, , , , ·: I 1 

Além disso o Sr. Senadot'. Adolpho Gordo; nos varias dis
. cursos eom que. tem illustrudo a tribuna do Senado, tem feito 
·sentir. que · n seu priniordial desejo é que ·votemos uma lei 
de r1ccutdo · com o· victorioso no tm•t•eno dos .principias, cujo 
intuito não seja sofirear a matiifeslacão do pensamento, mas 
garantic os ihdividuos e as colleeLividadcs contra as injurias 
e as calurrmias. Emfim, ClUc não quc1· um<l lei c•onLra a im-
prensa, porém, conq•a ·os doliclos da impt·ensa. · . 

S. Ex~·. é vet•dadc, não cessa· de pedir a col!:tboração dos 
seus collegas, de solicitat· que o r.:uxiliem na ubm ingent11 
que tomou sobi·c os · seus hon11lros. Entretanto. S. Ex. · sabe 
pcdeitamenl.e que r,ssa collaboruçilo não póde tot·nar-se effe-

. ctiva, por isso que o pt·o,ioclo se acha em 3" discussão e .iá.. 
com parecer sobi·e as emcntlas ao· mesmo .apt·csentadas, não 
J!Odendo mais nenhum Scnado1' crncndal-o:Sa!vo ei o Senado, 
ccnviesse cm que elle voltasse. á Commissão. paí-.:1 então abrir-. 
se de novo a discussão; Só ussim poder-se-ia· volal' sem aço
rJamento uma lei que. atlendesse aos interesses da collcctivi
dade. Mas a isso o ii lustre Senador opptlc-so. · 

O nobre Senador PDl' S. Paulo ainda dividiu os Senadores 
' cm dúu~ g·rupos: aquelles que' querem a· regulamentação ti:J. 1 

.'liberdade de· imprensa u aqucllos quo a impug·uam, 
S. ·Ex. niio tem Í·aziío. Não~ existo um só Senador que 

nüo se,ia orlfl opinião' quo os deli.etos da palavt•a carecem de 
puni•.1ão. O proprio Senadot• Irineu· Machado,,. que, talvez, se.in 
aquollo lfUll mais liberal se lem mostrado nest.c assumplo, 
está plemunonlo do, accôrdo que so est.ubeler)ttnl !!•:nas para o~ 
m:imes de imprensa .. Cont.ra o que, todos· ut!s Jmpugnadm·es 

do pro,ieclo nos insut·g•imos, ú n~e se_ .queira votar .. t;!Jla lei . 
que não t.um por· fim punit· os Jujurtadore~ o ca!ummndorcs, 
nms embaraçar a imprensa. de exercer um direito que lho li 
assl1gurado no Brasil desde á uossn emancipação politica. 

Siío csl.es', Sr. Presidente, o!· motivos que me levam 3. o~ i
na!' ]leia uppl'ovuc.fio uo ·l'Cl}ttel'imcn!o. (Muito bem; mw.tQ 
bcrn). 

O Sr. Presidente - ConLiuúa a discussão. 'l'om a palavi'Il 
o Sr. · Paulo do Ft·ontin. . .. --~ 

. ' 

,'; 



·o S1·. Paulo de Frontin (') - 8t•. !)residente, .p.edi a pa~ 
lavra cm yirtude de um aparte qttr:- r.;j obrigado a .ctar ·quando · 
falaYu o honrado Senador pelo )~st.ado de São Paulo, o autor 
do"p!•o,il!du de h• i ele imprensa. · · 

O .requerimento de adiamento, que foi ap1•esentado pelo 
meu i!Jusl.re eollcga Senador pelo Di&tricl.o .Federal, o subscri
pto pol' nJi1n Q ouiJ·ns .digno,; membros do Senado, não tem 
absolutamente o objectivo protelatorio que ao honrado Sena-. 
tlor de Siiu Paulo pareceu. I 

Protestei, portanto, contra esse intuito que nos era attri
bUido, e, ainda mais, sou obrigado a protestar contra a fórr.Jil 
por que S •. Ex .. se exp.ressou, relativamente ao requerimento . 

• -\oJ•edito que, na paixão com que S; Ex. está no debate 
sobre o projecto de que é autor, ·não mediu o alcance da pro-
posição que formulou. . , 

' Dizer que· um requerimento apresentado por seus collc·
gas, em termos· 'perfeitamente delicados absolutamente regi
mental, é uma injuria feita ao .Senado, Só póile ser levado á 
conta, . como ·dis<>e, da 'paixão . que . obedeça : complel.amente o 
alto criterio e o talento de ~· .E~.. . .. · 1 • • 

Sr, Presidente, nós •não ITIJUriamos o Senadô; longe d1slo. 
O que queremos é evitar que, uma vez suspenso o estado · rle 
si.tio, .seja esta augusta corporacão ·alvo de acçusacões, que po~ 
dem ter. fóros ne verdade para uma. grande parte da opinih; 
c que queremos é que não se julgue que discutimos uma' lei 
desta importància; que affecta a liberdade, sem o devido m1'-· · 
nhecimento da causa, ·sem ouvir Oij interessados, sem· recebl!r 
as mformações dos comp.etentes. 

A Republica está em vigor h a. 33 aml.os. Até hoje vivemos 
durante esse t.empo todo sem termos sentido a necessidade ab- · 
soluta de alterar o que já existe no Codigo Penal, em relaçií1'1 

• ao 11xercicio da liberdade da imprensa. 
V. Ex. mesmo no seu brilhant.e discurso teve opport,J

J>.idade de nos declarar· que !la oito annos apresentou um pro
jecto iw sentido de -cercear os abusos da hnpr·ensâ ou pelo 
menos 1 qüe desejava que este assumpto ·fosse discutido; . · 

' Nessa éQoca 'não era eu ·congressista, portanto não me · 
posso recordar so .de facto ilouve algum projecto• nesse sen-1: . 
t.ido. ·Mas isr.o não affecta ~ minha argumentacão. 

Mas si V, Ex. que nos prirnordios da Republica teve uwa . 
parte tão. activa Junto ao Governo. Provisorio, ·esperou .25· ao- ' 
nos para ,julgar nocrssaria uma lei ·contra os abusos da .nu
prensa, não é muito que os sign!it.arios do .requerimento peo'am. 
não o decurso de annos, mas .apenas que a. sit.uaçíio anormal. ' 

• .que ·hqje peza sobre o paiz, desappareca\ 
Si o Governo, de accôrdo com a valiosíssima opi·nião .de 

. \T. F.x., entender que já póde ser suspenso o est.ado de ~itin, ~ 
o quo! não creio, porqtw· do contrario a Commissão de Consf.i-. 
tujção podia ter andado com a mfJsmu rapidez com que a Com~ 
missão de Legislação e .Justiça cu,idou do, lei da imprensa ..• 

. 0 SR. 'IRINEU MACHADO ..2:., Muito bem! 

(*) Não foi revisto"pelo orador, 

,, 
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O Sn. P~mr,o JJtl FnoN~'lN - ~ .. ordenará ·essa suspensão, 
e o nosso requerimento, em vez do prot.ollar a discussão por 
umws o faria apenas pnr dia~. l.nlve~ .por momentos. · 

O SR. IruNim l\1ACI;IAJJo - Apoiado. ·" -
O SR. PAULO m: Fnn:-.:'rtx-Se a maioria rlo Senado appro~ 

var a idén pr.1r nós munl.iLia neste t•e'rTúerimento, o Governo 
lnvantnrá amaultfí o r..stado 'de siLio o amanhã mesmo poderá 
rce.ntrnr em discussão a lei'cle imprensa. Portanto, ·nesta CaRa . 

. quem protellará niio seremos nós, mas o Governo, que não ma 
d•) moio pelo qual póde evitar a protellação. 

O' Sn. VEsPucro DF. ABREU -· . Esse argumento é irrespon-
rlive!'. • · ' · - ' 

Ü SR. PAULO DE FRONTIN' --Vejamos agora outro ponto. 
· V. Ex. snbe, Sr.· Presidente, que eu mu'ito admiro o seu 

· tJr ilhunte espírito e a9 suas tradicionaes idéas de· liberalismo; 
sabe V. Ex. que eu o considero o ·expoente de liberalismo do 
Senado; nunca tive· oppilrtunidade: senão de dirigir os maio
!'fj3 · encomio~ .p.ela fórma pela qual V. Ex. dirige os t.raba
IIJ,)~ .-Com os dous Presidentes que antecederam o actual, com 
ambof. tive attritos. por ,iu,lg~r. que não estavam usando des~a. 
IJbernhdnde, o essa 1mparcmhdade de que V. Ex-. deu provas 

' Rernpre. O illust.re rep.resentante do Estudo de Pernambuco, 
lr:acle1' da Cnmara dos Deputados, a quem a._ Nação· confiou o 

. ra:rgo de Vice-PrP.sidente da Republica, tem-se mantido, até 
hn,ie de unvnodo tal que acompanha admiravelmente V. Ex. 
~. sômento po.~so dese,inr que exactame·nte se,ia este o procedi
monto constant.r e permanente de S. Ex. Como, porém, ha di::s 
U!'Nta~ que. t.nnho opportunidad? de' est.ar na tribuna· do Senaclo 
sob a honrosa· presidencia do ·Sr. Vice-Presidente da Repu~ 
nlica e como com V. Ex .. iá: tenho tido annos de colleguisrno 
co Srmadô, não posso ter em relação a S. Ex. a mesma segu:.. 
1·anr;a 'aue· V. Ex. me inspira. · · · 

]Jois bem. o que ·é que o discurso de V, Ex. demonstro11? 
Demonstrou. p<Jrfeitamentc que o Senado tem absoluta li~ 

hrJ'rlrtde ·de votar. O estado de .sitio r~ão affectará em '!lrlda o· 
.vntn elo qnl)lqucr dos membro~ desta Casa. Tenho a certeza 
Plc·nn de que nãa · hnvet1â a menor influencia quanto ao resu!~ 
tadr da votaoiio,, haja 011 não o estado de sitio. Mas, vamos 
ngc_ra .a nutra questiíq,. · · · 

Para votar-se nqui, não. bast.!l simplesmente o parecer da 
Gornmissi'lo: 6 neceRsnrio que este parecer se,ia devidamente 
annlyõado, ou ·na tribuna ou, muitas vezes na' imprensa, onde 
a· P:-ienl.nciio da. opinião publica vem effectivamente aeturw 
soh:lr. li opinião dos membros desta Casa .. 

Cr•eio qu~ V. Ex: não poderá dissentir do modo pelo qual 
ru p~'nso a rf)Speito .. Mns podemos ter pela palavra de V. Ex. 
n ~e~urnn~n rle qne n Governo ni'ln se oppoz a que o p:ro,iMto 
~1'\jn. dis~utidn. Ma~. pP-rmit.ta V. Ex; que eu diga: si eu j'os~P 
,i:·rnalisf.a: não discutiria. porque não tenho qne estar pedin(J > 

li,~·~n(:n~ nrm favoreR ao Governo para ·emittir i.tmn opinião. 
LrYánl.nllo q>H' seja n Bstnclo de sit.io, nós passaremos do regi~ 
rnnn rlo pavor par:t n reg-ímen dn direito: e, então, ns opiniõrR 
l'"d(•riío RPl' cxpr•essas, niío só de um modo completo, som ha~ 
ver J·eccio algum, mas· trazendo um contingente muito apre-

'' 

'· 
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cinvel para podermos modificar ou. reformar o modo de ve~ 
rle cada um dos membros do Senado,. quanto no projecto e. as 
mas vnrins cllsposições, assim como il.s emendas a elle offe~ 
reciclas. · 1 

V. I!lX. sahc porfeitnmcnl.e, .qtlC, quando se f.rnta de um·· 
pt·o,i•!c:f.o rt!lnLivo 1í indtlSI.l'in, ns condições nlin se limitam ape-· 
na> a eRI.ncllv o assumpl.o, por mais oompctcnt.os quo so,inrn · 
os S'.>n~ mernl.n•os. , · 

En cst.nvn lHl Ca.mnT'rt qunndo se disonf.in n rci'órmlt dns 
tarifas dn. Alfantle!l'~. . · · · · 

Qne ú que foz a Commi~r·iio nomcudn ptirtl ost.c fim'?. 'Ouvir 
cxact.ameh l.o o R inl.orcssado:i, fazei-os compare'Cer ao smt seio, 
ouvindo~lhes to-das as consideraoõ•es, c recebendo .todas as 
emendas, todM ns tnnclll'ieaçõcs e todos' os Mcrcsclomos que 
esses inlr>rt•ssndos ,iulgnssem con.vcniê.n,t.cs o:f1fcrecer ao~ es-
tudo da Comtnissiio. · . . · .. 

. . . I . 
O RB, F.uA~:nrn 111~ AINnitAll~ ,,_ ~l'cn:ho n prazer. de infor~ 

mni' a V, Ex. qno a Cornmissí1o 1do Iiogislnt)ün e JustiCIIL do 
Senado .rlmi aurlionci-n, qne fni Rl))icitadn pelo Circulo de Im
prensa do flio de .TnnciJ'O, occasiiío cm quu ·np!'csentou muitas 
emendaR·... · · 

o sn. TnlNEU MACJHADO .:.,;., Simt!Jou; . 
O Sn. E.usmllo m~ A:~niiADE - Muitas das quncs. fprwn1 

· aprMcnt.nrtns pcl•n PT'opríri. Cóinmissií.o, · ..... 
. . . '- . 

O Sn. TruNim MAtlHADO ~ Vlamos dlztl!• a verdade, 0 Cir~ 
eu lo .de • Tmp!'cnsa · rJ eómpt1~t.o de .lornnlistas empregados M . 

. Sonurln, .Fni eonvirlado pnm 11m snráii fnmi'liiir.. · 
·Mas n g1•r1Jldo Jmpí•IJhsu dq paiz n!io foi ouvida. 
O sn. ]jo~lmJo DB A~nllMlE ·-.O i'lenndo niJallu de appi'ci· 

ynr um )'ll'o.icclo ~onsidcrtmclo o Circulo de Imprc.nsu ,de uti~· 
!idade pulll ica. · 
. o sit. Jll!Nlm MMmAno - EsLn 'nssociaçiío ~iío é a ini-

. jl!·ensn; é umri pnl·r.eJJ.aminima, Como o nobre Senador cst.eve · 
'ilseilto mt o~wu escrc.vcna.:, r,sf.ns notas á murgem dtt.s\suai:l 
cnfoi·mnr.cjo(jS. ·. . . · · · 

o Sn. JlAUTll or~ Frw·Wl'll-l - ncspondcrcJo ll v. Ex. do um: 
tl'iodn mnil.o ~imp·lrs. 1\'n l:f.Mrmn das 1.'nr1fns da Alfandega a 
Commi~sfio nfi.n AI~ lirnit.nn súmehl.o a ouvir n Associnçlio Coni-
mcrcinl c o Ccnl.ro de Oorm'r.e]'()io. · 

. o' Cii•oiT)O. rio Tmpt•rtwt t•cpr·csnnJ.n llCRLn qucsLilo o que 
r~preseniiT.vlt nm.n. da(JncJJ.n.~ nssocln()õcs. NnqtJcll11 cnso1 ou-

. VIUlOS i.nr.Jns O~ Jlli.Ot'PSSUI)OS .. : . .' · 
• ' ' 1 ' • ' 

. O Rn. Eus111iro im A!NDHl.DE -"·Jnfot:mn n Y.. ·Ex, •que a 
Comlni,;;;i'ín ror•rht'll A"T'nilrlc .snbsidin: do lnsLiof,ut.o dn 01•dem 
dos Aclvogmlns o rir. ig·nal a'?oeinr..iío no J~~~l.udo de S. Paulo., 

O Sn. Tfii:Nim MMtrAr1ri - E cu ihfor'tno u v·. Ex 'qua 
pl'ClptJz a nncliPI1cin do Tnstllrtl.o elo~ Advo!llicln~ fi ·n C01nh1is
Biio T'I'NTSOII. ··O S.l'. Enf!nnio rio nn,•ro~. qüc t! o coln·tidor 
IIIJ~ nlng-neis r.Jns cnsns dn Sr. Epit.aciO, foi o r~lntor do rpro
if~~~~~~, lilsLilutol qtw r1tó hojo .o insL!tutq l).qO ncoci,tqu o sou 

....... · 
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. : 'Q·,Sn.· .PAULo DE l<'no:);•rm -·Não ·entvarei na :discussão 
•<l!lf:> .•~&Lá· :SQndo tra~ada entn·· os illusLres membros da .Com
:missii!) ·dO ~ogislaftão e J.usLi(;a; ·UJ:!Onas ·estou aocentuando que 
se.,devia ter ouvtdo, a Lochs os ,}Dleressados .... senia.·de .toda 
r.onveiúimoia, em. uma questão desta ordem,, que a Commi.ssiio 
!lonvidass.e•,Lodos· aquellcs que tivessem jnteresse, no ,jornaHs
.ll')liJ,•· n11; imp,r:onsa, pam .. J'ot~mular emendas, .. modifiilacões; .ac- . 
-UI'ebilimv;,~ ·,,, .. r;.ddttivo.; .q)l,) entemlessen •. convenientes. di:'., .a 
f.ór.ma pel.a; qu!l.l o piJcihlema ,de uma ·lei, como ,disse,lJa, pouco, 
póde ser resolvido, sem haver a menor predpiLacão. . 

~·laõ,·VOU mais longe. . 
··' ·· Bissc o 'honrado· Senador ·por' ·s. Paulo··que;"aqui no Se
·nado, .ha duas correntes.· Eu "aCho ·que· ·ha "ra'lvcz·'Uma·-terceira. 
a-"q'L\C.·eu TC)l!'CSCnto C não de hoje. . . . 
··., J{tJh;e:oéca~ião de :me manifestar· mosse senÚdo f;lm )apMte 

quando •·O -nosso iJlustre V ice-Presidente discru.tiu aq1:1kalgu-· 
ma~ questões rel·ativas a far.tos que lhe eram a.ttribuid0s .. por 
um. dos orgãos .mal.utinos desta Capital, dizendo. que eu era 
de. opinião ·que se devia dc::xn.r a imprensa em absdluta·liber
dade, ·e a razão pela qual .aó~im me manifestei' é"que' tenho 
mt).iLo mais receio de que com o no'me de abuso si .venha 
cercear essa liberdade sob o pretexto ·de abqsos que ella pra
tica. Penso:assim, porque, a palavr.a ladrão não tem .. signifi
caçiio, como· .succode com o qualificativo.- bebodo. Até ·agora 
não chamam a A ou a B de assassinli, mas si .forem até lá 
o· que pod.er,á .acont,eccr é a reprodui!cão' do que· acaba de ao-

· correr .na Greoia. Tsto não incommoda. O. ponto que poderia 
ser O.b.iecto de repressão é exactamente aquellc cm ·que a Com
missão 'não t,ocot., .']!;•··quanctG ilàO"pl'dh·ibir por.meio de medi
das, que a· imprensa entre na vida intima de cada um; ·in.iu
r:iando .. Eis .um acto que, E>ffect.ivamcntp, a it:nprensa .antiga 

· não praticava. 'Então, as ;lucl.as pol'l'l.ioas_·emm 'ae .. mais vivas. 
'Tivtimós occasrão'·de -p'resencinl.-as, c ·quem 'Wr OS' Annaes ·fin 
.Senado·· do 'teinpo da' Monàrchia;· .ha' de· v~r· a ü•ooa de· doest:os 
-~nt.re ·homens ·cto passado, do· .valor do ·Barão '·de· Col.egipe e 
Martinho 'Campos. Mas t.oilas -eram sobre "questões de ordew 
Politica. • Nunca .se :passava da accusacão .á ,pessôa. Já se sa 

. Na, que. a . .accusaciio ,pr.imordial era -. ladriip. Ali, .era. o. cn~, 
:daR·, ·POP.Iillne~ . .aqui. era o .Senador· :MarLin110· Campos ·.decla
vando .q~ie o .. sou .contendor. tinha •. pcrdido. a:.dnnl.ndura:na .lata 
,rJe·,mar.mcJ.lnda, :o.,ouLr1ls ·:fal'ças· da .. mesma· ordem. . 
· · 'Nanà disso· tinha absolutamente valor. o valor naqnr.ll~ 
.fompo ·p_ra ·:que ning.uem;' '!I em nb Senado,: nem· :na Camara·. nem 

· 1'1a• i.mpnmrsn· ·ent.ra:va··na .. vid:r.:pat'f,icular: de ·•quem ·quoll,,que 
..fosse;.. · · 

Pois. bem; .• ac.cusa-so ,a imprensa fie entrar. na vidri .par-· 
f.ioular dos homen~ ... publicos .. 'Quem .deu esse exemplo? DnixCl 
nn Renado a ·verlfic!ição. 

Não queiram .. ponl.anto, os nobros Senadores Jancur. ~nhrn 
n ·.irtl.P,r!Jnsn.·os. .m1\o~ .oxemplos.,ouc pari iram do. alto, o que so 

• lll•opag1Xl)am··81.é. aos extremos, de que .fomus testemunhas nn 
uHima .campan'Jm presidencial. 

· · . ,jlaru .quo o. assumplo, sc.ia dcvidJ.monl.c. !.ralado, .pura qnc• 
se possam ~xnminnr quans os meios l~oorcilivos · rJrsso ab~JRo. 
•nu~ ri n ··mn is . scr·il, f' Jll'inc·ipul rln li ili'J'dade •r,xclissivn da lffi· 
Pl'cnsn. niio vejo nn prn.ir!\10 rlispnsielio llQnhnmn. 

'' ·' 
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E' exacto que, por occasião da 2• discussão, eu áqui não 
me achava; é certo que não tomei parte na 3' discussão, pot• 
estar de licença, concedida pelo Senado, e ausente .• por mot1vo 
de saude de pessôa que me é cara. Hoje, nem siquer posso 
apresentar uma emenda, qualquer que se,ia a sua natureza. A 
unica cousa que posso fazer, é manifestar-me formalmente con'
Lra o pro,iecLo, e manifestar-me de um modo global e integral~ 
mente, não porque entenda que, nesse ponto de vista, restr;n
ge a nossa legislação penal, clara e sufficiente, mas porque 
o projecto não cogita desse ponto. 

Portanto, como não posso accrescentar essa disp()sicão, .só 
se me apresenta um meio - a rejeição completa do projecto, 
afim de que, voltando novamente ao debate, melhor estudado 
e examinado por todos os. int.et•essados o absumpto, elimine-se 
deli e aquillo ·que deturpa o Slicerdocio, que representa a im
·1>J'elisa no Brasil e a que devemos a maior parte das. nossa'! li-
berdades. · 

E~a o que tinha .~.dize~ sobre o requerimento. ·(lluito 
uem; muito. bem.) · · · , . 

O Sr. Irineu Machado -- Peco a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem· a palavra o nobre ~enador. 
. 'I ' 

' ' 

O Sr. Irineu Machado pronunciou um discurso. 
. \ . . 

O Sr. Presidente -- Estando e~got.ada a hora da sessão. 
vou levantai-a e designo parà a. de amanhã a seguinte Ordem 
do dia: · -

Continuação da a• discussão do projecto do Senado n. 35, 
de 1922, que regulamenta a liberdade de imprensa (com sub
stitutivo da Commissifo de Justiça e Legislaç/1o e parecer 
sob1·e as emendas apresentadas, n; 224; de ·192·2, preceiJP.Juio:? 
requerimento do Sr. Jrineu Macnado); · 

. 2' discussão da· proposição da Camar'l do~ Deputados, 
n. H 7, de 1922, que abre, pelo Ministerio da Guerra, um cre
dito ·especial de 1. 584:691$2471 para occorrer ao pagamento· 
das vantagens devidas aos offiCJaes .reformados em 1921 (com 
parecer favoravel da CommissO.o de Finanças, n. 289; de 19SJ); 

. . ' "01 ' -

· 2• discussão do projecto dõ 'Senado n. 75, de. 1922, auto
. rizando o Governo a emprestar á empreza .. ou companhia que 
se proponha a inst.allar no .paiz fabrico de papel de impres-. 

, .<iiíO, com o aproveitamento de rnar.l•I'Úl5 primR;: r•arionae~. até 
50% do capital realizado, medianr .. l ;rs ~on~ u:õe' qtw cHa
belece (offerecido pela Commissllo de Finanças); · 

2' discussão da. proposição da Camara dos Deputados 
'ri. 121, de 1'922, que abre.· pelo Ministerio da Justiça e Ne
~ocios Interiores, o credito especial de 16.5100:000$, para fa
zor ·face ás despezas com as obras e custeio da Exposição In

ternacional, alé 31 de dezembro do corrente anno (com. pa
recer favoravel da Comm.issão de Finanças, n. 291, de 1922); 

2" discussão da proposição· ·na ·Camnra. dos Deputados, 
n. 7H. rl~ Hl22. qnc abre, pelo MiniRierifl rln Agricnllurn. o 

.I t 
; [ 

I 
,. ,. 

~ 
' 

j; ~--
'; 

" 'i ·~ 

~ 
,, 

. I 
• I :? 

: 1. 

':·· 

' ·.,' 
' 

-~ 

!' 

' ·' 
~ 
r 

f 
L 



.. . ,ç· 
' 

SESSÃO EM 2 DE DF.ZEMBRO DE 1922 41 

credito especial de. 466 :55f$337, pará· os servicos decorren~es 
. das verbas 14, 18 e 27 do art. 46l:la lei n. 4.242, de 1921 (com 
pt!1'ccer favoravel da Com missão de Finanças, n. l!59, de 19!l!); 

3' discussão da proposicão d'l. Gamara dos Deputados 
n. fl8. r!P 1922. que abre, pelo l\!inist.erio da Justiça o Negocios 
Interiores, o · cr.edito especial de 4 :700$322. para pagamento 
do que é devido aos Drs. ·sergio T...oreto e Henrique Vaz Pin
to ·magistrados· federae,;, de differenca de vencimentos (com 

· pm·ecer favoravel da Commissão de Finanças, n. !!80, de 19l!l!) ; 

3' discussão da propos'ição da Gamara dos Deputados 
n. 53, de 1922, que abre, pelo Ministerio da Justiça e Negocias 
Interiores· o· credito. especial de 633 :849$650, para attender . 
ás despezas com a· reorganização do Corpo de Bombeiros (com-

~ 1Jarc'cer favoravel da Com.missão de Finanças, n. S!6, de 19l!l!); 
. . 

3' discussão da proposicão da Camara . dos Deputados 
. n. 60, d.:> 1.H22,.que abre, pelo Ministerio da Justiça e Negocies 
·rntcrioros, os credHos especiaes de 19:638$346, 5 :278$718 c 
.:i :8RO$, ás verbas 15", 18' e 27'. do art: 2•, da lei n. 4.2-12. de 

·· Hl21. (com. parecer favm·avel da Commissão de Finanças, nu-
mero 228, dtr/922) ;, . , : 

. .. 1• ctiscussiio do proj~cto do Sen~do n. 67,-de 1922. ·auto
rizando o Governo a abrir um credito até a quant.ia de' 
110:000$, para o. fim de' serem restituídos á Escola de En~e-

. nhariu do .Bellci Horizonte os direitos por· ella pagos á Alfan
dega ·do Rio de .Taneiro .. pela importação, :em ·1921. de mate
rial, m·achinismos, nccessorios' e drogas destinados an cm·so . 
de ohimica industrial da referida Escola (com parecrw fat•ora- . 
1Jel dil Commissiio rle Con.çtitttição n. 294, de 1922); . · 

· ·· .DiscnssãÓ unica do 1"Jto do Prefeito n. 5, de Hl2l. á rc
. f:olncãn do ·Conselho Municipal que declara decentes da Escola 
Normal t.nclos os. que, durante um anno leet!vo, regerem l.nr

. mas. dr nma nu mais disciplinas (r.o'm, pa.recer cÕritrario da 
· · Cnmrn_issãn dr._ Constiftl.içlio .e t•oto. em. .çeparado dos Srs. Ln-

··Jli!R Gnnçal!H!S r. ElniJ de .~onzd, parecer n •. 296, de· ·1922); . 
· Discussão un'icn do ?;éto do Prefeito do Districtn Ferlcral 

· 'n. 15; rlr 1fl22, 'á resolucãn do Conselho Municipal quo nxonera 
.. de qnalqurr · · rrsponsalbilidn.de nn falta dn quantia . d.e. ré;s 
3 :773$01R. vrrificadn' cm Hl!18:. na agoncia rlr Irajá, n agente 

., · .Toãn .Tos(• rle Ahreu e o escrivão .Julio Coelho r cmn pm·~r.nl' 
r.onfl;m•lo dn Cornr/l}ssl!n d.e Constitu#lfn. n. 297. d~ ·1.922) : 

.. 2" rli~cnssiin da nrcmosicão da Camara dos'. Depul.ado;: 
· . n. ·107 .. rl~ tfl22. autorizando o pagamento dos comprnmisRn~ 
· · do rec11nsoamentn correspondrnte aos exercícios. de 1fl20 e 

. '1 fl2·1 corn n~ snlrlo~. rlns creditos revigorados 'c relativos ao;: 
' nlludidos exlwcicios (com .. rm1•ecer fm.,o'rave1 da Com.m:l.wí.(l dr 

F'i11m1çns, n. 228. dr f922l: ' 
Pisc•IIRsãn nnica do 1Jtito do Prefeito do Di~trict.n FnrlPNil 

n. · M, rio .I fl22: {l reMlução do C::,onselho. Municipal, qnr in-
1'-lur nas di sposienns do decret.o n. · 2, 316, de 11'120, os dnr.11nft'~ 
da F.srnln Normal qne. nomeados por concurso, tenham mais 
rle ·qnnt.rn :mnos clr nomenofio e exercirlo a regt\Dcin rir fmma 
chwantr nn1 annn lrct,ivo (com parecer contrario dn. Comm'is

. :~ao de Constituiçlio, n. 247.. de 1922); 
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2" discussão do pt•o,iccl.o do .Sonndo n; 120, do 1020, nu
l.ol'iznnrln a alicrl.m·a da t1n1 credit.o. nn import.nncia rte 
:1~2 :3!17$1 00 pnrli pàl!nrl'lcnlo de: snJ:u•ios dovidos nos opera
rios rla Tlllproi!Sil Nneional o Diar'io O{fü:ial, no cxorcicio do 
1 (H :J . (cmn JIII1'CÇP.1' da • Commiss{ío da Finan~!as, o((wrnt:~nr.lt> 
bllll.~tilu.li'vo, n. 252, d'o mg2); 
· , D!setiB~üo Ullica do l;rJto r:lo Pt.'ofoilo do D!st.rictó Federal, 

tl. 37, & 1\122, 1í rcsoluçlio rln Conselho Mtmicipnl quo mnnrlil 
nlwlr o c1'cdito qno.fór ncces~nrio pnra indemnizar ns nnt.i!(ns 
T•J•ol'csAoms snhvcncionadas do pagamento ele nlngneis rins 
r.nsas em que funcciritíaram nR respectivas escolas .(oom pm•rJcm: · · 
{aool'm!rJl drl. Cmnmi.vsrio de Con.vlit·ttiçti6, n. 13fl, de 1.922); 

2" rJIMmsi1o da pt•oposic-ílo dn Cnmarn dos Dcput.ar:los nu- . 
mero 7!l, do 11122; que llibJ·c, ··Jllilo Mlnlsf,orio dn I.Fnmnrln, o ore- • 
dito especial de ·1.27 :1íM~5Hi, para pa::m.nionto de alu-gueis do 
dolls nt·mnzens alugàlios á all'nndcg-n do Porto Alegre rio Es-. 
tndo rlo'llio Grrtndo rln ~ui (110m 11a?'t11H11~ fa.vm•n,al da Crnnmis-

- 1 F'' I I • · •J(iO d ·/90") . · .v ao t e • 1.1 m .ça.<, n. ~ , , a ,.,., .. . · 
1• tli!iiJuRsfio do pm,loct.o elo Senwclo n. 77, do 1922, 1111-

torizando o Governo a fnndal' um Patronato MITicolri, no Es
tado dó .AlaAf•ns, 1lr acctl!'rlo com a 'Jcgislal;ão vigcni.e (com 

. pm•rJr.e1• {r11!01'n1Jcl da Com:m:iss•1o de Con~lllu:íçtJo, n; •103, 
· de J .922) ; 

. i" discuRsão do projecto do· Scnnrlo n; 7ft,· elo 1022, au
torizando n Oovr.t•no n. fundai' Unlll TM!ti)ÜO r~xperimentnl do 
Cultura do Al·g·od~n. no .Est.ado de e\ lagoas (com pm•t!M'I' fa-., 
voravel da Comm.i.~são de Constitu:ít!tiO,. n. :ws, de .J92í!). 

Lovantn-sc n snssno fls 1'1 horas o 35 minutos. 

"'• . 

ACTA .tDA REUNIT~O EM 2 DE. DEZEMBHO DE 1022 
• 

\ 
Pfl•flS!DimCIA JlO ·A fi. BS1WJIO GOIMDfiA,' Pfl.llSJilllNT~1 

. . . . :I . . 

A's f3 o il2 horas nchlim-sc presont.o~ os Si·s.: A. A~à
redo, Ahdias ·Neves, MctJdoriçn. :\Jnrtins, Silverin Ner~·. T.opea 
Gononl~·es, .Tosú F.t1zohin, Eloy rio Sour.n, Bnrnnrdino Monteiro, 
Nilo PeiJanhn, '~llodesl.n Leal, Bernnrcio . Monteiro, Adolpho 
Gord9, Olcgttrlo l'int.o o Carlos O_nvttlcnnii (14). 

Deixam de Clirnpnrecer, com enusn ,iusi.ificndn OR Srs.·~ 
Hcrmcm\g·iJdo (j~ Mnrar.s, I.hut•o Sodré, Justo iJhm·moni., Tndio 
do Brasil, Godo:l'redo Viannn, Costa Rnrii'Íf..'lHJs, Ant.onio Ft•oire, 
.Tofio. '.1111rirr11;. tldn,lamin Dnrt•osn, ,Joiío T.y!•n, 'l~obin•R l\Ionl.eit:o, 
'o\.nl:onio Massa, Vcnnncio Neiva, 'Cut•twirn rla Ctml1n, Jlfnnool 
BOJ•llli, Rnsn n Rih'n, Euzcbiô do Amft•ar!r. Amu,in GtlcR, Gon

, r,alo Rollcmhm•g-, FHqlwlr·n rio i:\1111iezro.s, Antonio Moniz, Moniz 
Rodr1:•. Ruy 13nrhnsn, .Tnrnnhno MnntiJit'o, Mnrc.llin dr. Lrwerda, 
Mi:gncl rio CnrvnJIIin, Pnulo do IF1J•onl.hi. Sil1TIJ11llo Cn!'l'lja, Jrineu 
IMnchuelh, )?t•nncisen -~·ltiln~. IA! I'J•rtlh ilmis, ·Alvaro !i C Cnt•vnliho, 
J.ulz Ado!pho, ,Tosr\ MttrLinhtJ,.IRnmns Crrlúrto, Ge.ncroso Ma.r
ques, Affons.o Camargo, Lliuro .1\lüllor :Vidlll RalD(l!l, Felippa 
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!3ESS.4:0 JnM 2 DE DF.ZEMllRO DE 1922 

!;dbmidt., Soares rlos Santos, Carlos nrmbasn. o iV'ospucio de 
.<\hreu (q2). 

O Sr. 1• Secretario drfllfiJ'n qur nilo hn. expr!dientc. 

O Sr. a•• Secreta;io (scJ'vinrlo de i~) dr.clr.un que lttio U:l 
ptli'occres. . . 

1
0 Sr. Presidente ...,._ Tendo cump:wcciclo apenas H St•s ., · 

SotUlirlo1'c~, nn.o pôdo haver sessão. 
1)csigno ]l!tl'fl nrflcm do dill da SC~'U!nf.c: 

Continuaeilo ela 31 discussão elo pr·o,jocl.o rio Scnnrln n. 35, 
de Hl22, que regu!amn1i1.tl n libcrdar.le de impr.on~a ( r;om N!IIJ
stllit.tiiio dr/. Co?í'l:mi.~são de Jnsliça. r• Leyülo.r.lio rJ 1Jl!'l'l!àr 
.wlwe rts, wm.r1nda.~ li.pre.vr?ntadns, n. 2iU 1 ·rk N12i, pN·cml1mllo o 
1'eqitf!?•imenl:o dri Sr!. b·i-i&r~u illachatlo); . 

2• rliscussno do pJ•opnsionn rln Cnnmra dos 'iJr.pnlnrlas 
n. 11i7, rlc 1922, <JlW abre. pelo MinisLClrio da .Guerra. um cre
rllt.o osrilicinl dr1 J. 584 :r\!H~21r.7.' para ocr:ori'er nn jrngnmento 
d!is vilnf.ngerl!l dovlrJ.:t.~. !loR nttlciàr~s !'el'fli•mndos cm H)2J (enm 
jJzli•celi1' {a1Jorâ.vcl da." Cormnisslio tle Phwnças; n. 2.?.?1 rl!! ·1922); 

2• discussão rla projecto. do Senn(ln n. ·· 7ti, de 1 02~; Jitll.o
rizando o Governo n .. omprestaJ' (L omptcza ou compnnlll!i .quo 
sr. flJ"oponhn ·à installar no pniz fnhrico de papel de impres
são càni o aprovelt.nmonto de rrHtl.er!ns primas hncionncs rutó 
fiO % do clipif.nl · i•calizarlo, medlaht.c as conciWícs 1quc esl.n-. 
llüle!!C (of(m•er!irlo pela Comrnissúo tle Finanças); 

2i• dlsciissiin r.Ja p!'opos1çfLti ri~. Camnrn . dn~ Doput,arlós 
n. 121, de 1922; que abre. pelo Mlbisl.ei•lo tlrí .Tustien c Ne
gocins .fntcriores, n credito especial de 16.5{)0 :000$. para fa
:ÚJi• t'nee dR 'dêspezrü; coi11 as nhras c rmsteliJ da Exposição In-

.. · t.Cl'rttleionnl· ot~ :l:l do dezembro .d(l r!orrenf,c !llltln ('cfl'ili. pa~ 
?'l!dci· frwora'vc!l dn Cóntrnis.11ln dr. Finança,,, n. 2,9/,' de ·1922.) ; 

I ' . . - . 

2'' discussüo . dn proposicilo dn .iCnmllrrt .dos DejmLodos 
n. 76, do 1!1~21 que abre, 'Pelo •1\finisterio da Ag·ricull.lll'n, a 
credito espnoial rln lt•6G :51!:i1ffl:937, pnr·u os servioo~ decoJ•L•rnt.os 
das Vl}rrras 14, 18 a 27 do mt.. I, 6 da .Je_i u. 4 . 21.2, de. Hl~ll ( cnm. 
pm•rJdf.i1• (fl:t!in•a·IJnl da CtJ111·1ili.~.~rin ele Jí'ili.nnças, ·ii. 2/W, rlc1!122); 

3" diRCURsfí.o dn. pl'nposi(:.lio rln. Carnal'fl rlos Dtmut.ndos 
n. 9B, rio 1!122, •rtu" nhrr. prln l\fini~t.crto ela .Tnsliçn c NIJgoolos 
Tnt.erioi·cs, n I'J'crlit.o ·ll8pcctnl rir ft. :700*:l~.2. pam pag·amonl.o 
do que é devido ·nos Dt·s. Scr~rio Lm•ot..a n Hcnr•i'qur Vnz Pin
to, mnp;istradns fr.rleraos, rir. 'dil'fr.rr.n()a de vr.ncirnentos (r•nrn. 
par{)rJI!1' ftWOI'n1!•'l i/o Crmlmis.vlio dro Ji'hlrr./1Çrt.v, 1/.: 2!1(1, ilrJ, ·/!122); 

3" rltsenssfíil dn. pJ•Iipost~;ãti dn Gi\mnra rlils JJn.pninrlos 
· 11. -53, rln 10~2. flllnllht't!, twln Mini~lerio rla .Tmt.i(;a u Nr•;.rnr:tos. 

Jnt.ot•int•r.R, o r•J•rorltl.o ''RJlrr•iol dr• (\~l:l :fl!t,\l•*nr.n, Jlat·a. nl.l rlndar 
às drpu?.ns !!t\111 li rr•nl•:,tililfzai;fin rln C:rii'Jlil dr• Hnmltelrr1~ (Nl'IIL 
r•ll'l'i!CC'I' (rrllriJ'fl.l!l'/ r/a (!nnt:i/ii.~RIÍ() ele fi'ilt.rtni,'(l.~, /l, 2:!11, r/r: /!122); 

3" rllseti~F<ü.n rltl ]ll'IJpo.qJr;fin rln r:nmnt•n rln;; h~putullos 
n. ou, elo Hl22, LiUe n)Jl'c, Jll!lo Mtnlslol'io tlo .Tusllcn e Neg:oclos 
r11terioi'DS, Os àl'CditoS MplléitlM de 19: 639$3/lli, i}, 278$7 48 ,e 

.. 

. 
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·I: 800$, :'ts vrt·has t 5, 18 o 27, rlo art. 2° da lei n. 4. 242, de 
192'1 (com pw•ccer (a'VO?'mJ~I. da Oommissão de Finanças, nu~ 
mero 228, de ·/,922) : 

. 1• discussão do projecto do Senado, n. 67, de 1922, auto~ 
r1zando o Govemo a 'abrir um credito até a quantia de réis 

.20:00()$, pn,ra o fim de serem r:estituidos ít Escola de Enge~ 
ganharia de 'Bello 'Horizonte os direitos por ella pagos a Alfan~ 
dr.ga do Rio do :ranciro, pela importação, em 1921 de mate~ 
:ria!, machinismos, accessorios e drogas dest.inadas ao ourso 
de chimica industrial da referida Escola (com pa:recer favora~ 
ve/. da Cnmmüsão de Constituição n. 2,94, de 1922); • 

· · Discu!lsão unica do 1Jéto do Prefeito n. 5, de 1921, á re
. soluç:ão d(l ·Conselho ·Municipal que declara docentes ela Escola 
Normãl todos os que, durante ·Um anno lectivo, regerem tur"
mas de uma ou mais disciplinas (corn parecer contrar'io da 
Com:mis.~iio de Constituição c voto em.· separado dos· Sr.~. Lo
p~8 Gonçal1>es e Eloy de Souza•, parecer n.' 296, de 1 922) ; 

Discussão unioa ·do 1>éto do Prefeito do Dist.ricto Federal 
· n. 15, de 192'2, a reso)ução do •Conselho Municipal que· exonera 
de qualquer responsabilidade . na falta· da quantia de réis 
1:773$180, verificada, em 1918, na agencia de Irajâ, o agente 
J'oão cr'osé de Albreu e p escrivã.o Julio ·Coelho (com. parecer 
contraJ•io da Com.m.issõ.o de Consti.tuiçã.o, ·n. 297, ele ~922)·; 

. 2• discussão da .prOipo~oão da Camara dos Depuiados 
n. 107, de 1922, autorizando o pagamento dos compromissos 
de recenseamento correspondente . aos exercícios· de 1920 e 

' 1921 ·COJ1l os· saldos dos creditas revigorados e relativo·s aos 
·' alludidos exercícios (com. parecer (avoJ•a.vel da Oorri,rriissão de 

Finanças, n. 228, de 11122) ; · · . 

Discussão unica do véto do P.refeitO do Districto IF1ederal 
n. 64, ,de 1922, 'a resolução do Conselho 1\funicipal, ·QUe in· · 
alue nas disposições do decreto n. 2.316, de 1920, os docentes 
rla Escola Normal i:)uo nomeados .por concurso, :tenham mn.is 
de tC!IUatro annos de. nomeaclio e exercido a ·regencifl de turma 
durante um anno lectivo (com parecer contrario da Oomm.is~ 
são de Comtituir;ão, n. 2.S7, de 1922); . 
. 2• dÍ!mussão do 'pro,iecto do Senado n. 120, de 1~20, nu~ 
torlzando a abert.ura de um credit.o na importancia de réi~ 
3-i/2:337$100 para pn.gMnent.o de ·salarios devidos aos opera~ 

··rios dn Imprensa Nacional .e Diario •Official, no exercício de 
il9i3 (com. parecei' da. Comm.i."11lo de li'inanças, o((eJóccendo 
substituti1!0, n. 2/i2, tle 1922); · 

Discussão unica do veÚJ\ do Prefeito do Dist.rleto F1cderal, 
n. 37, de 1922, tí resoluciio do Conselho Municipal que manda 
abrir, o Cl'Nlit.o ,que fOr necesario para indemnizar n~ anti·:::as 
professoras subvencionadas do pag;:tmento ,de alugueis das. 
casas em .que ft1nccionnram as respect.i~as escolas (·com .pm·e
ccr fa.vm•a1•el da Comm:is.~iío de Constituição. n . .f96, de 1.922); 

2• discnssã.o da proposição da Camara. dos Deputados mi
roe.ro 79, de Hl22, que abre, pelo Ministerio da Fazenda; o crc~ 
dito especial de 127·:564$516, para 'pagamento de alugueiR de 
d9.US az:mazens. alugado.s. á Lo\:If~ndega. de ;P,o1~to Aleg!'e. :do ;Es.". 
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t~do do '1!-io Gt·ande do Sul (com 1,a''''':m· tavora:vet dd tCOJft'll'tis
sao de Fwanças, n. 2(i0, de 1922); · . 

·i" discussão du projecto du Seuado n. 77, tlu 19:!2 au
t.orizando Q .G.ovemo a funüat· Ultl l'atronaLo Ag!'icola, n~ -Es
tado de Alagoas, ele accôrdo eum a le.g·islação vi.g-enlu (com. 
parecer f'aool'a'l!el da Com mis~ão rlt: Constitttir:ão, ·1Í. :J03 
de J.l/22); · · ' 

. 1" .discussão·· do NÔjecto ·. do .Senado u. ·il8, 1!J22, au
torizando. o Governo a fundar uma Eslaoú.o Experimental de 
Cultura do Algodão, no J~slado de "\lagoas (com pw·eeer fa
V01'attcl da Comurissão de Coustitwir;ão, n 31J~, de -/922)·; 

2'" discussão da proposição da Gamara dos !Deputados 
n. 124, de -1922, 1'ixando a despezá do .M:inisterio da Marinha 
para o exercicio de 1lli23 ·,(com pa1'1!cer (avo1·avel da Com·rnis
são de Ji'inanças, n . . Hlí, de 1922); 

3" discussãb da proposicão da Carnara dos IDepuLados 
n. 41., de 1922, fixando as· forcas ·de terra para o •exer.cicio de · 
19'23 (com.· eme·11das da Co,~nmissú.o de Ma~'inha e Gucr1·a, j•á 
o,pp1•ovadas r:m 2" discu~são, pa1:ecer u. 279, de -1922); 

ACTA DA REUNI.\0, EM 4 o:m DEZEMBRO DE 1922 

' . 
PH1>81DENCIA DO SH. ESTACIO C:O!MBRA~ PRESIDENTE. 

A's '13 r) ·li.J · lwras. acham..:se presentes os Srs. Hermen•3-
gildn de Moraes, Mendonca Marti·ns, Lopes Gonçalves, Costa'· 
R•.Hlrigues, Beujami·n Barroso, Antonio Massa, Euzebio de An-· 
drade, Bet·nardiuo Monteiro', .~[ig·uel de Carvalho, Paulo de 
Ji'rontin, Ado!pho Gor·do, Alfredo ~llis, Ramos Caiado; Olega
rio Pjnto, Carlos Cavalcànti, Yidal Ramos, So!J.res dos Santos 
e Ctll'los Barbosa (18) .• : . , . · • 

. Deixam .. de cQmparecer, com caüsa • justificada, os Srs. A. 
Azeredo, Abdias Neves, Silverio Nery, Lauro Sodré, 'Justo 

• · Cherrlwot, Indio ·do Brasil, Godofrodo Vi anua, José Euzebio, 
Antoni•no .Freire, João Thomé, Eloy de Souza, João Lyra, To- . 
bias Monteiro, Vcnancio Neiva, Carneiro da Cunha, Manoül 
Borba,. Rosa é Silva, Araujo Góes, Gonçalo Rollemberg,· Si-

/ que~ra de Menezes, Antonio Moniz, Moniz Sodré, Ruy Barbo~a, 
Jeronymo 1\fouteiro, Marcilio ele Lacerda, Nilo Peoanha, Mü
dest0 Leal, Sampaio Corrêa, Irineu Machado, Bernardo Mon
teiro, Francisco Salles, .· Alvaro de Carvalho, Luiz AdolpllO, 
Jodó Murtinho, Generoso Marques, .o\.ffonso Camargo, Lauro 
Müller, Felippe Schmidt e Vespucio de Abreu (38) . . 

. . ' 

O Sr. 2' Secretario (serv·indo de /') declara quo não ha 
expediente. 

O Sr. 3• Secretario (se·rvindo de 2') dcclnra que não ha 
ppreeeres. . ... , , .. 

' •. 
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·~ Sr. Pr~sidente - Tendo _çomparecido apenas fB Srs . 
. Sena o ores, nuo pódo haver sessuo; ' 

Designo para ordem do· dia da seguinte: 
Contiuua~iio da 3" discussão do projecto do Senado n. 35, 

de 1 !122, (]UI) regulamenta a liberdade de imprensa (c'orn sub
I!Wulivo tia, Comrnis.~ão de .T·t~stiça ·e Leaislar.ão e pa·receF 
·.~rd.rrc as e,uwurlas oprr:scnl!fdas, 11. 224, de. ·1922,· rm:cederuto a 
do J't!tJlW'I'IIItulllo do Sr. Inrwu Mw:ltudo); · 

2'' discussão. dâ proposição . da Camura dos Deputadlls 
11. iJ7, du 19:!2, que abre, pelo J\1 inisl.orio da Guerra, um ore~ 
dito espucial do :1 .• 58q :6!!1 $2~7.. para uccorrel' ao pagamento 
das vantagens devidas uos oJ'ficiaes reformados'em 1921 (com 

. fu!rc:riC!' {o.VO!'al!!ll da. Cummü;sãó llc Pinauças, n. 28.9, de 1.'122); 
2' discussão do pi·o,ieclo d~ Sen~do n. 75, de 1922, auto:

rir.ando o Guvel'llo u emprestar ú ll!Ull·reza ou companhia que 
~>o proponha a iustalla·r no paiz i'al.Jrieo do papel de impres
são com o. aprovci/.au~enl.o de nmterias primas nacionaes até 
:iO 'ió do cnpil.al 1·ealizado, lllCdiaule as condições que ·esta- · 
bel eco (of{e1'ccido pc:la Com.nrissrio de Finança.s); . · . 

2' discussfio ela propos.ição da Carnara· dos Deputarlos 
u. l21, de '1!!22, que abre, pelo' Minislerio da Justiça e Ne
gocias Interiores, o credito especial de .iH.500 :000$, para i'a
zrr face ás despezas com as· obras e custeio da Exposição In
ternacional ale 31 de dezembro do corrente anno. (cont pa
racer J'avoraoe!. da. Cout[nisstio de l•''inanças, :n .. 21N, de 1.92:!:); 

" . ' . ' 

2' discussúo · i:ia proposil)ão dn Camara dos Deputad:Js 
u. 7H, de ·J 922, que abJ'ü,- pelo Minisl.erio da Agricultura, rJ 
credito especial de ~66 :551$337, para os serviços decorrentes , .• 
'das \o'erbas U, 18 e 27 do art. 46 da lei n. '"242, de 1921 (com 
pa1'r:ccr J'arvo1'a.vel da Couwt·issü.o de Ji'inànças,·n. 259, de ·1922); 

a• discu~são. da proposição/ da Cama;·a dos Deputado~ 
n. {18, do Hl22, que abre, pelo Ministcrio da Justiou; e Negocios 
ltJt.erim.·es, n 1Jt'.odito especial de /1 :700$322, pam pagament.c 
rli• ituu é devido aos_Drs.· Sergio Lorel.o e Henrique Vaz Pinto, 
magislt·ados J'ederaes, de dii'ferença de vencimentos (eorn pa- · 

.. rcc:er. /'avo·rwJel. da Com missão da F·inant;as, n. 280, de 1922); 

3' disuu:~são da proposição da Camura dos· DeputadoE 
n. lí8, tlc 1922, qu1J abre, pelo Ministcrio da JusLica'e Negocio~ 
lul.eriores, o erudito especial de 63a :849$650, para. attender 
ã~ OL'F.pezas com a reorg1mizacão do Corpo de Bombeiros (co·m 

· pu,•ccer {avul'avel da Cmnrwis.1ão de Pinanças, n. :226, de 1922); 
I •, , 

3' discussão rla proposicão . da Camat•a dos Deputados· 
n. üO, ele Hl22, que abre, pelo 1\fí:riisterio da ,TusLioa e Negocias 
Interiores, os creditos cspeoiacs de 19 :638$341!, 5:278$748 e 
4:800$, ás verbas 15, 18 e 27, do art. 2•, da Jei.n. 4 .242, de. 
J 921 (eorn parece1· (avo1'Uvel da Cdmmissão de Pinanças, nu-· 
·!itero 228, de 1922); .. , , 

1• discussão do projecto do Senado 11. ·07, de 1922, auto
l·iwndo o Govemo a abrir um credito até· 11 qnanl.ia de 
20:000$, para o fim de serein restituidos á Escola de Enge
genharia ·de Bello Horizoute os direitos por .ella pagos ú Al~ 
!andega do Rio de Janeil'o, pela importação, em 1·921, de ma• 
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,, 
leria!, machinismos, acccssorios c drogas destinadas ao curso 
de chimict1 indu~Lrial da referida Escola (com parecer• favo
r•avet da CornnLis.~llo de Constitn!~r1o n. 294, da 1922); 

· Discussão uniea du vt:'to dü l'rcl'eilo ,n. 5, de 1921, á re
soluuão !lo Gonsdho Municipal IJUe declara docentes du. Escola 

· Nol'llml Lodos os que, duranl.e um auno lectivo, regerem tur
ma~ do uma ou mais disciplinus' (com. par·ecer cont'ra7'ÍO da 
Com.w:issiío de Constitttiçllo e voto' e·m scpar·ado deis Sr·s. Lo
lJtJ.~ Grmçal:ves c l!:lou de .So-uza, ptwecer• n. 296, de 1922) ;. 

'Discussão uuieu uu1vtilo do Prefeito do Distriato l<'oderal 
· n. 15, uc 1U22, ü resollll;ão do Conscl!tOfiMunicipal que exo
nera de· qualquer l'e~pomabilidade na fatla da quantia de 
3:773$180, verificada·, em 19•18, na agencia de Irajá, o agente 
Joã'u José de Alll'lm e o escrivão 'Julio Coelho (com. prL1'Cccr 
contrario riu Cu·nwLissliu de Crmstit'tt.ição, n. 297, 1le ·1922) ; 

2". distJussão. Lia proposi!)ão da Curuura dos Deputados 
n. 107, do 1!1:.!:!, aui.I.II'Jzando o pagamento dos compromissos 
do. roccnseamonl.o cari'espondente aos cxercieios de 1920 e · 
f!l21 . 1:nm os· saldos dos creditas revigprados e relativos aos 
allutlidos exereicios· (com. parecer tavo1·avcl da Cornrrt'issão de 
F·itUtn(·as, u.. 228, de 1!!22); 

DistJussão unid do vtilo do Prefeito do Districto :ll'ederal 
n. 64, de 1022, ú rcsolucão do Conselho Municipal, que in
cluo nas llisposicücs do decreto n. 2.310, de 1.020, os docentos 
da Escola Normal· que, nomeados por concursp1 tenhatn mal~ 
de quatt·o annos de nomeação e exercido a regencia de turma 
dumnl;c lllll mmo lectivo (com parece!' cont1·a·riô da Oommis~ 
&rio de Co11stituição, n. 247, de /922); · 

. '\ 2" di~llussiio ~o projecto do Sentido. n. 120, de i920, nu
toriza!llln n ah.ertut·a de um credito na impor'Lancia de réis 
342 :·337~100 para ]Íag-umcnlo de sal•arios devidos aos opeJ•a
rios da Imprensa Nacional e Diario Olficial, no exercicio dl'. 
1.913·. ,(co!n pll.l'f!c~r; da Com:miss(ío ele Ji'-inanças, o{fcrecendo 
stt!J.I·tr.lttltvo, n. ;2à2, rl~ ·1922) ; . · . '• · 

Discussão :unicà do vélo do P1·efcito do Districto Federal, 
n', :l7, de 1022, à··rc~olueiío do Conselhp Municipal que manda 
ab1·ir p m·eclito que Jol' neeessat•io pum indemnizar as antigoas 
professc\l'tls · ~nbvencionarlus do pagamento de alug~,1eis das 

. casas elll' que futiccionarum as respectivas escolas (com pare
cur fa·ooriWf'l 1llt Cd~tm'issão de Constituição, n. 136, de l922); · 

· 2" rlis!JtlsRiio da proposição da Cnmarn ·dos Deputados 
n,. .'iU, de 1!122, qnn abre, pelo ll!inistcrio da Fazenda, p .cr:e
chl.o cspooial de J 2i :5M~5Hi, !JUJ'a pagamento de alugueis do 
·dous, UJ'IllU~enR alug·auos :i alfandega do Porto Alegre do Es

. tado do Rio Grande do Sul (com, par•ecc1· favor·avel da Com·rn'is-
·srio· ele Ji'hw:nças, n. 260, de ·1922) ;,' .. 

. 1." dism1ssão do projecto do Senado n. 77~ de 1922, au
torizando o Governo a .fundar um Patronato Agrícola no Es
tudo elo ,\lagoas, 'dl\ .. acclirdo. llOill a Jeg·islacão Vigen'tc (a01f/o 
llar•ewr (avora-vol. da Cormlt'issão dr: Constitu·ir~ão n 303 
dr./,?22); . • '. ·' 

, 1." discussãn do PI'O,juclo do Senado n. 78, de 1922, un~. 
toi'Jzundu p Governo a i'Lmdar umu Estacilo Experlrricntul da 
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Cult,ura do~ Algodão, no ·Est'ado du Alugoas (coín parece1: fá· 
·vu'ra.vul da Cmn:mi.!siio de Con.~titu.ição, ·n. 308, de .f922); 

' . 
.:!" db()us:;ão da pJ•opo:;.icão da Cumam dos ·.Deputados 

· n. J 24. de 1922, J'ixando a dcs,pnza .do Ministcrio da Marin!la ,· 
rmr·a o exen:iciu 'fie 1923 (com. pa.1'ecel' fa.vm·avel d4 Co11ums-
8tio .de Fi·ual!ça.~, ·n. 3·15, de ·1!122); . -

3" discussão da proposi~ão da Camara dos Deputados 
n, H . de 1922, lixando as JOI•()as de terra para· o exercício do 
1923 '(com etneurlas da· Commi.ysão de Marinha c Guen·a, jd 
ap1•ovudus cm 2'" d'isc·ussúo, parecer n:. 279, de 1922). . 

' 
iü2" SEStt'iO. l~~l :5 DÉ DEZEMBRiO DE 1922 

PR!iSIDENCIA DOS SllS, EST.~CIO COIMBRA, PRESIDEN'l'Ej, A. AZEIUIDO, 
· 

1 VICE-PRESIDENTEj ABDIAS NEVES, :l" SECRETARIO, E HERME- · 
NEGILDO DE MORAES, 2• SECRETARIO 

A's :l3 e meia horas abre,;,se a sessão, a que concor1'em 
os Srs.: A. Azeredo, Abdias · Neves, · Hermenegildo de Moraes, 
ll!endonc;a Martins, Silverio Nery, ·1Lopes · Gonoalves, Lauro 
Sodré, Ju~to Cl!flrmont., .Indio. do Brasil, Godofredo· Vianna, · 
José Euzebio, Costa Rodrigues, Ben,iamin Barroso, Eloy de 
Souza, João · Lyra·, Tobias Monteiro, Antonio Massa, Manoel .. 
Borba, Rosa e Silva; Euzebio de Andrade,· Gonçalo Rollem
bcrg, Siquf:ira de Menezes,. Antonio Moniz, Bernardino Mon-. 
tciro, Marcilio de Lacerda,. Nilo Pecanha, Modesto Leal, ·Mi
guel de Carvalho, Paulo de Frontin, Sampaio Corri;a., Irineu 
Machado, Bernardo Monteiro, · Adolpho Gordo, Alfredo El!is, .. 
• Tosé Murtinho, Ramos Caiado, Oiogario 'Pinto, Carlos Cavai:.. · 

· canti, Affon-so Camargo,. Lauro 1\lüller,. Vil:lal Ramos, Felippe 
Scbmidt, Soares dos Sa:ntos, , Carlos Barbosa e Vespucio. de 

1 .<\breu ( 45) . . · u 
Deixam de. compar_llcer, com causa justificada; os St•s.: 

Antonino Freire, ·.roão · Tbomé,. Venancio Neiva, Carneiro du. 
·, Cunna, Araujo Góes, Moniz Sódré, Ruy ·Barbosa, Jeronymo 

Monteiro, Francisco Salleir, Alvaro de ~Carvalho, Luiz' Adolpho 
c .Generoso. Marques (H)·. 

São lidas, postas e~ discussão, e sem deb~te, approvndas .. 
· a". actas da sessão. anterior e das reuniões dos dias 2 e 4 do · 

corrente. .. 

O Sr. 1' Secretario dá conta do ,seguinte. 

EXPEDIENTE 

Requel'iment,n do Sr. capil.ão Manoel Cn1•ios Vil.al SobJ•i-
. 11!1o,, solicitando· n pag~mento de dinrias. a Qtfe se julga com 

d1re!t.o, pol'; haver servtdo na companhia regional do Ac1'11, ·na , 
con1orn1!dnae do decreto n. 8.041, de 191.0 visto não ter o 
,lllinisteri9 d_a .Tusti~a verba para effectunr esse pagamento,._ 
'A' C:omm1sSao de Fmancas. 

; 
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O Sr. 2" Secretario procede á leitura do seguinte 

l'AI\ECEH 

N .. 316- 1922 · . 

o· anLigo Hegulamento Proéessual Criminal .Milital' ·reco~ 
nhecia aos milil.ares ou seus nssemelhaaos o direito de se de· ~ 

.·fenderem, ].:!Or via de conselhos·· de investigação ·e de guerra, de 
· uccusações, contra e.lles formuladas. O vigvnte ·C o digo de Orga. . ·. 
nização ·Judiciaria e Processo .Militar aboliu essa faculdade, 
que valia por uma garantia dada aos que muita vez necessitam 
resguardar-se contra accusações menos justas; dando provas 
da correc9ão dó sua conducta militar, mantendo limpa a sua 
fé de ofZwio. . · · . · · . 

E' de ver que do novo preceito legal resultou uni damno , 
para os que teem por dever proceder por fórma que sejam sem
.pre dignos da estima de seus companheiros de classe · .e · do 
apreço da sociedade em que vivem. · · · 
· A esse mal propurou dar remedia o projecto apresentado 
á Camara dos Deputados pelo Sr.· Prudente de Moraes, resta
belecendo a faculdade outorgada .pela lei antiga, creando. um 

, conselho espe.cial perante 9 Jqual poderão defender-se os ·Oí'fi-
. ciaes do Exercito ou da Atmada, quando soffrerem accusações, 
sejam de autoridades, sejam da -imprensa, por actos praticados 
no exe1•cillio de suas í'uneções õu des(:)mpenho de. quaesquer com-
mi9sões que lhes tenham sido confiádas" .. 

· · · Dadas as attribuições que cabem MS Conselhos de Justiça, 
como os ercmi ó Codigó Mili·Lar vigente, o proj~o manda que 
sejam nomeados Conselhos de Justificação, perante os. quaes 
.façam os milita~es accusados a sua defesa. . . 

Ao apresentar o seu projecto na Camam ·dos· Deputados, ' 
dissç o auto!', fafnnclo do Codigo Milita:.'· qunnrln .· Pm anda-
nwnlo naquolla Casa do Congresso Nacwnal: . . 

''Submetiido· osse Codigo :í approvação do CongJ•esso Na-
. cional, sobro clle se .pronunciaram •:as Coinmissões de· 1\fari
,,nhà e Guerr~ e Constituiç~a. e Justi9a, da Çamara, entendendo. 
. que. elle dev1a ser. convertido em lei. Mas, no parecer dessas ' 
Comm\sspes reunidas, do qual tive. a honra de ser Relator, · ·· 
escrevi: . · · . \ 

"Por ultimo, observa o honrado Presidente. da ·com-
missão de Marinha e Guerra: · · ·· 

'"·'' . 
''Fica abolida a facüldade concedida aos militares ilf 

da• f.equerel' conselho pal'a se justificarem. de acwsa· 
,ções que lhes sejam feitas. (art. 352). ·A' Commissão de 
Marinha e Guerra parece sobremodo inconveniente· a 

- adopção do artigo -acima transcripto. · Cercear o di
reito de defesa na yida militar .. é trabalhar, t.alvez, · 
pela ·implantação da indisciplina; · Porqtie ha de um" · 
officinl sei' rcprehendido nm ordom do,_ dia. ·por cxom~. 
pio, e privado de 1tma d.efesa que, ml!_Jta vez, annulln. 
c.omplet.amente os termos d<t accusaçao? O recurso 
para a autoridade superior não -produz resultado, por
quanto o reconhecimento da injqstiça praticada é, 
quasi sempre, tirlo çomo um acto prejudicial á disci
plina. o coo~~lho era o 1l1ltco moio dtl i;lbsfazer a a c. 
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cusução'. Si feita cm documento official, a defesa 
produzida cm conselho, que deveria seg-uir todos. os 
Lermos do processo, justificaria a convicção de que · . 

·fora justo o acto contra elle praticado. Si felta a ac
cusação pela imprensa, IJU por particular, o pedido de 
conselho tamlbem apresenta vantagem. Exemplificando: 
um official é censurado pelo modo· por que desempe'- · 
nhou determinada commissão. Requer conselho para, 

·se justificar, uma vez que não póde discutir pela im
prensa, nem apreseritár cm publico ·ctocumonf.o de ca
racter offioiaL Ou a autoridade militar defere -o . pe- · 
dido· e o· militar justifica-se· da censura, ou a autoridade . 
nega o COJ1Selho por estar convencida de que o reque-

·• rente procedeu com correcção no desempenho da com
missão. Prohibir o ·conselho para a justificação de 
actos praticados por mi.Jitares, sejam incriminados por 
superiOres ou por partwulares, é fechar uma valvula, 
cujl.l funccionamento mantem em equilibrio a tlisci-
pjina nas forças armadas. " . · . 

' . 
. Taes as razões que tambem aos olhos ·.· dos · membros da 

Com missão de Marinha e. Guerra do Senado bastam para justi- , 
ficar o ,·projecto e tornal-.o merecqdor do voto favoravel do 
Senado. · · · · . ~-

.Senado Federal, 4 de-,d'ezembro de 1922. - A. Indio do. 
Brasil, Presidente. -. Lauro Sodré, Relator. ·.:.._ Carlos paval-
canti. -José de Siqueita Mene:es. ·. . . · 
·. . . -" . ' •· I . . 
PROPOSIÇÃO DA DAl\L\RA. DOS DEPUTADOS N, 259,. DE 1.921, A QUE 

. SE IUIFERE O PARECEI\ SUPRA , 

o cooiresso Nacional decreta: : • 
Art. ~.· Qualq~er Ófficial do Exercito ·ou da AriDada, . · 

que fôr · adeusado,. officialmente. ou na imprensa, de hayer · 
· ·.:. , procedido .Incorrectamente no desempenho de seu cargo I ou 

1 ·commissão, poder~ justificar-~e perante um . Conselho de 
Justificação, que, a ·Seu requer1mento . será nomeado pelo 
commandante da região militar ou da divisão naval a.' gue 

· · estiver .. subordinado o ·mesmo .official, ou pelo chefe do Es-
! · tado -Maior do Exercito ou da A~ada.: .. · 

·. Art. 2.• O Conselho de Justlf1cacao ·cQmp!)r-~e-ha d.e tres 
membros, todos officiaes de patentes 'BUlJeriOres ou 1guaes 

. "· á do justificante. e será pres~d1do pelo ma1s graduado ou an-
'tigo. ·. · · ·. " · · .. ' · 

Art. 3.• 'Quando se ·tratar de accusacão feita na' imprensa . 
. o pedido de justificação poderá ser indeferido sob . o funda

. menta de improcedencia dacrtiella e o despacho será publicado. 
·• · ·. . Art. 4." No' càso de a.ccufiiçUo official!nente. feita o pro

. { nunciamento do Cl)nselho • de Justi'ficac:o const::.rá da fé .. de 

. otficio do .justificante; · · .. · ·. . . . · · · 
· . Art. 5." Q Poder Executivo regulamentará o present(:l 
~ecreto e. estabelecerá o processo para :as justificações. 

Art. 6.": Reyogam-se as disposições em contra.rio. 
• .. êamara dos Deputados; 22 de dezembro de 1921.. . 

· ' . ArnoZfo Rodriuttes de Azevedo, Pl'esidente. :..... PedJ'o da_ Costa. 
Rego, ..t• Secretario interino. - .Hugo OarMiro, 2• Secretario 
j~terin<1. . _ .. . . . . · 
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SESSÃO EM 5 DE DEZEMBRO DE 1922 
,,. 

O Sr. Presidente - Continua a hora do expediente. Não 
ba nenhum 'orador inscripto. -

O Sr. Paulo ~e .Frontin - -Peco a palavra. 

' O· Sr, Presidente - Tem · a .palavra p Sr.. Paulo de · 
Frontin. · · · 

. O Sr. Paulo de .Frontin, (*)-Sr. Presidente, pedi a pala
vra nw hora 'do expediente para chamar. a attenção do illus~ 
tve. Sr :Ministro da Viaoão para as diffioulda.des 'com ·que 
estãD.lutando·. os ope1·arios e parte do pessoal do Lloyd Bra
sileiro. . . . · · . . . . . . ,~ . o1 , GL,~" ttU :!Ü 

.. As officinas do Lloyd Brasileiro teem os seus paga.men
. tos atraza:los ·de mais de 5 quinzenas, estando, por -outro 
. lado, os eril.~regados do, escrip,torio das · of1'icina.s, que rece
bem meri~almente, com um atrazo de 3 mezes; Todos os de
mais escriptorios, .bom como as equipages dos navios, . teem 
os seus vencimentos . atrazados de mais de 2 mezes. 

. I 

Comprehende-se, · portanto, que na situaÇão actual de 
carestia de vida, estes Junccionarios _estão em situação muito 
.précaria, sen::lo por isso -obrigados a descontar ou. fazer ope
rações de credito sobre·. os vencimentos ou salarios. que têm 
direito, mas ..soffrendà .· grande reducÇão. · ' · 

O SR; LoPES ·GONÇALVES .-· Cahindo assim nas mãos dos 
agiotas. . . · . · . · · ·. ; il! .. ; . ·: •··i'l!!i:t: t'!JI!fi;illl 

O· SR. PAULo DE. FRO~TIN ·:.... Perfeitamente. Além d& · 
~ais. ,.dá.:.se a\nda uma oivcumstancia que mais _aggrava, esta, 
s1tuação. . · . · · · . . · . 1i · . ' r-:J. · l!J,•\'!ll'h 
. · Existia, c_omo aincl:l uxj.ste, a Associação dos Empregaaos 
do Llo:y;j. Brasileiro, com um certo capital ·em movimento, 
·quG permittia fazer allcantamcntos, á semelhanca .do que se 

. faz a Cai;,;a de. 1\foriLepio: da Prefeitura .Municipal, adiantando. 
ofticialmente, sob ·o, denomi11ação de «l'apidos»; vencimentos 
dos funccionarios. . ·; · \ . · · 

O Senado sabe. perfeitamente' o que isso quer dizer. 
. O SI\. LÓPES GÓNCALVES - Fazer . adeaiitamentos aos 

!unccionarios para descontar ·em/folha. 
O SR~ PAULO' 'oE FRONTIN '-- Exactamente. •E' permittir. 

. que os funccionarios recebam por antecipacão, por conta das 
folhas que· ainda. não foram- pagas, quantias ·que depoés a 
associaÇão recebia -divectamente no momento da effectivação 
do pagamento das folhas. Isto facilitava .extraordinaria
mente, á vista do atrazo dos .pagamentos, a situação dos ope
rarias e doa ·empregados daquella empreza que se acham sob · 

· esse atrazo de pagamentos. . 
Mas, niio tendo tambem sido pagas pelo Lloyd as quan

-tias correspondentes . a esses pagamentos, a· assooiacão nãc. 
_ está mais em condicões de fazer aquellas operacõl)s: Por- ·' 

tant.o, mais critica ainda se torna a situação desses funccio~ 
' 

( •) Não foi revisto pelo· orador. 
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narios, •pois não pódem recorrer à associação' de. qu·e fazem 
.tm:te. 

Convém ainda observar que. os alludidos operarias c e!ll- · _ 
pregados do Lloyd consegüiam para si ou para suas familins, 
na coopcraLiva que existe, o·s- generos necessarios á. alimenta-
ção. Esta cooperativa, porém, cessou de funccionar, sob' a 
responsabilidade do .Lloyd, ·como anteriormente se. dava. 

Actnalmen,l:c é const.iluida e gerida por1 uma cspecic de 
associacão. pa1•ticulaÍ.·. · Todos os honr.ados Senadores com-

. prehcndcm que essa associacão, de ·caracter particular quo é,.· 
·não representa elemento suffidentc .de credito para. os for--·· . 
ne~edm:es .. · De modo. que, apczar de. ser o Governo o yerda- , . 
clmro fiador do Lloyd, não tendo esta empreza feito os paga. . · 
menl.os:il devidos á ·associação dos empregados, que actual. 

· mente, repilo, é uma associação particular, esta não teem · 
consegui~o dos fornece~oros os generos de que pecessita par~ 
seu movimento,, ·11 crcchto. ~ , . . · ., · , ' . 

O meu appcllo t.cm poi: i'im não ,deixar nesLa siluaçíia \ 
critica· os ?Perarios c cmprégados · do Lloyd, maximé /agora 
nas' PI:OXimldadQs das fllslns de Natnl c- :do Atmo Bom, o. que 
não me. parece absolutamente dé convcnicmcia. · . . · 

. 'l'cm . tanto mais razão este ·meu. appel!o; quanto ú. certo 
que, a despeito da~ rliffi.culdadcs cm que se· encontra ·esse 
pessoal, nenhuma rccla.macão· ext.ra~legal tem sido feita. 

Parece-me, portanto, · que ur;gc uma . providcricia qual-
quer. O que ·o Governo · t.erá de fazer amanhã poderá· fazer 

. ho.ie, sem saet•ificio elo ·pessoal, como disse lia pouco, pois 
a falta de pagamento detet•minará que ainrla mais presos fi:.. 
quem nas . mãos dos 'agiotas; desde o momento· que o paga-:- · 
menlo, além de atrasado, ainda não .está. marcado.. . ·· • · · . 

São üstas as · ponderacões que tenho opportúnicladc d~ . 
. 1'azc1• c estou certo ele. que; o i!lusll'l1 Ministro·. da Viação,· corri 
n cotlhecimcnlo..··perfeit.o que t.flm de. todos estes actos e das 
Ruas consequencias, saberá. dar ·._ opportunamenlc remedi o a 
osta situacão difficil. (Muito bem.: muito be~.) : 

O Sr. Presidente -· Ninguem n1a.is qüerendo l1sar da pa~ 
láVPa na hora do expediente,. pas2nrei .. ú ordem · dei· .dia. 
(Pausá.) · 

ORDEM DO DIA . · · 

O Sr. Paulo de Frontln (pela orllu·m) - .Sr. Presidentll', 
, constam da ordem do dia de hoje o orçamento cja Marinha 

c a lei de fixa cão de foroas· rle terra. . 
• Requeiro por isso a V. Ex. que consulte o -Senado sobre 

. si permitt.~J que estas duas rnaterias tenham preferencia so-
bre as demais constnntes da. ordem do dia :de . hoje. . , ·. 

. I , , . . 

O Sr. Presidente .. ,.. Não· ha numero p'ara se voLar o ro"' 
qucwimonl.o rio nobre Scmaclor. Opporlunamonle Será o mes-
mo. Hubmotlidn ;í. apreciaciio do Senado. · · 

Conl.inuaciio ela 3' disenssão do ,projecto do. Senado, n. 3[>, 
de -10:2~. 

O S1'. lrineu Machado - !'eco a pala'\'ra peJa tJl'dCUI. 

O Sr, Presidente 
· ' ~cnntlor·. 

l'em a palavra pela ordom o nobl'a 
• 

/ 
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: . O S,l'. Jrineu Machado (2lela OJ•iiAnt )·' -·Sr, Pr~;ddrnl.c, 
niío .. potleria V. l~x., caso o. Senado dolibe!'asse, suspnndm· os 
nossos t.ralmlhos por uns 20 minutos ou mesmo meia hora;. 
ató quo houvc_ssc numer_o ·para so votar o requerirnc!llo do 
t:lenador Paulo do l!'t•onl.m '! ·_. · . . 

O Sn. PnESJDEN'rm - O Regimento nüo permittc o alvitro 
lembrado por V. Ex. · · · 

O Sn. lRINilU JlfACHADO - Não poderia, cu, por exemplo, . 
usa1' da palavra - isto é de cstylo parlamentar - tomando 
l.cmpo até que um Souador me ·viesse avisar que .itt havia 
numero? · · 

O Sn. PRESIDENTE--· V. Ex. attingirá o seu objectivo, 
desde que use _da palavra o Sr. Senador Vespucio de Abreu, 
Dréviament'e inscripto: . · · ··. 

O !SR.' Inn'mu MACHADO- Neste, caso irei usando da pa-
lavra. al.ó, que haja 'm1mero. no recinto. . · 

. Creio que a reunião ele numero, )Sr. Presidente, será ques
"túo do poucos minutos: conto 31 Srs: Senadores.Faltu .uin ape
nas, e nós sabemos que o Senador José Murtinho chega ma

:theJriaticamente ás. 2 horas .. O no~so illustre collega Sr. Mar-
cilio .de Lacerda tambem costuma chegar ás 2 horas. · _ 

Estou· informado que ·acaba cle.chegar o Sr. Senador Si
queira de. Menezes. Temos, portanto, 32 Srs. Senadores na 
Casa. V. Ex. poderá submet.ter·o requerimento elo Sr. Sena.-
dor l!,rontin á consideração do Senado. · · · · · ~ 

' ' '' ' ' . '. 
O Sr.· Presidente Havendo. numero, vae proceder-se á 

voCação elo l'equerimento ·do Sr. Senador Paulo de Frontin, 
pedindo a inversão da' ordem. do dia afim de que sejam dis
cutidos em primeiro Jogar ~ orçamento da Marinha e a lei de . 
fixação de forcas do terra~ · . . . · 
· . Os ~1's. que .. approvam o re-querhnonL() queiram se mn~ ·r t (P · ,. · · n1 es .ar. _ausa; .. ·. .. • ·. . 

Foi npprovadd .• 

., 
ORI}:\MEN1'0 DA- M:\lliN}IA .PARA,1023 . :I' 

2• discussão dâ proposicão ·da Camarà. · d~s Defiptndos 
n: 12-1, de 192.2, fixando a despc~ri. do Ministerio da Mnrinha 
pura o exeroicio de 1923. _·. · . _ 

'li -Sr. lrineu Machado U.) . ..: Sr. Presidente, succcde exa
ctamente· que. hoje vin hu prepamdo para fáHar ·sobro o o r- 1 

camento da Marinha e niio pura me oceupa-1' da lei do im-
1 pronsà·. Parece que o honrado collegn. Sr. Paulo do Frontin 
tem o dom de adivinhar. (Ri.w,) · · . · 

· Siio ostes os assumpl.os sobre· qno prcLnnrlia hojo fallar.: 
orçamento da •Marinha; Porlo Mililar o lei das forcas d() mnr 
.o torra. ·· · 

. S.r.' Pt•csidcÚte, antes .ele comccar as ~o~;idm;ucUes quo 
vou fazer sobre o orcumcnlo da: Marinha, pediria licencn ao 
-S0nnrlo r. a V. Ex. pura ler m:1 documento, de g'l'and~> valor e 

r· (') .~ilci foi revisto pelo ornrlor .. 

; .. 

'_ .. ' 

. . 
~ ') '• 
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fnf.eresse no momento. EssA rlocumento prova que a iniciativa 
rlo projecto sobre !ib!lrdade da im'prensa, ao contrario do que· 
se! l.em pretendido sustentar nesta. Casa e na Comm'issão de 

· Legislação e JusU.ca, é do'proprio :Sr. Epitacio Pessôa, Tenho 
em .mãos um documento de alta valia. Cheguei á Casa com 
alguns minutos de atrar.o, porque a redacção d' A Noite, sa
bedora de q\Je eu possuía esse documento, appellou para mim, 
oolicitando-me consentisse fosse photographo o referido do
numento. Tenho-O aqui, em cinco folhas de papel, do Minis
f.erio das Relações· Exteriores; com o carimbo . dwCJuella · re
PMtição - !Judo e~tá · escripto em papel desse ministerio, com 
o typo e a. tinta rla mnch.ina de que sê utiliza o mesmo mi..: 
nislerio; papel, tinta e Jettra que eu conheoo muito bem,. por
que transitam frequentemente em· minhas mãos ·documentos· 
provenientes do 1\Iinisterio das Relações Exteriores na Com
missão de Finanças, como transitam na Commissão de ·Diplo- · 
maci-a, de .que tive a honra de ·fazer ])arte. · · ·· : 

Nestas tiras de .papel' acha-se · exarado .o proJecto redi
g-ido pelo .Sr. Azevedo Marqi.Hls~· Ha mesmo emendas· feitas ,a 
lnpis, e urna dellas ·ele s"rande irnportancia. Pessoas. a quem • 

. mostrei o . docurnnnto, pergunt.ando~lh.es eu .si não parecia 
ossa emenda do proprio punho do Sr. Epitacio .Pessõa, todas, • 
õx~mi!lnndo o· roeumcnto, (lisseram. Jogo: «EJ;ta lettra é do 
Ep1LaoJO ,, · 

A:qui está o nrtigo com a emenda.: 

«Art.. A sentença condemnatoria será oublicada 
·o'elo prazo de tres dias, sob pena de suspen~ão da fo~ 
lha, na primeira pagina do ,iornal Bill que .ho.uver sa~ 
hido a publica(lão, e bem assim em mais trinta ,iornaes 

. · da Republica, tí escolha rlo offendido e á custa dq con
demnado.) 

· Pro~avolment.e: · ao1li, nntrA os collegits, h a .divcrAOs que 
conhecem a lt'tt.ro. do Sr. Epitacio PC€sôa. 

' 
O pro,iect~ é 9 ses-i1inte :. : · 

«Prr•.iecto de lei ri:;:;. tfe ... : de ..... de 1920.:~>: , 
«Mnt!if.ícn. o (locfigr,i Penal, êm relaç!io aos .crimes 

contra n honra o .Ma fn,mu · 
.. ' ·' ·, ' ' 

«Art. · 1." 0 criino previsto. no art .. 316 do CodiA'O 
Penal $er:í 'punido com a multa de dez éonf.os a !elnco
enfn conf.oR 11 Õll rmnf,ro 'contos a vinte contos "e réfs, ., 
nn r.aso do § t• do .me!lmo artigo, para cada priblicn.~ ' 
Qi'IO,l> . . . . . . :· . . . ·' 

Arf.. 2.• O crime nrevisto pe1o,.art. 3HI. §~Y e 2' 
do Codigo Penal, será . nnnido com n .mnlf.n de cinco ' 
contos R ·vinte e einco, no primeiro caso,. e de dous a 
dez, no segundo, 'Tlnra cnda puhlicncíio. . · · . 

.Arf:. 3.• Considerà,m-sl'! commett.irlos llonf.ra fun- .. 
ccionnrios, em rnzfio do opicio, os crimeR de calumnla; 
in.iurin, que, .nttin,inm n bonra, n rApuf,nçüo e a respon~ 

. _ snbilidndn pessoni do cbofe da Nação, i:los membros dos 

' • 
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' 
Poderes. Executivo, Legislativo e Judiciaria da, União 

.. - e dos Estados ou os· que os . oxpuzerern ou as suas fa
milias ao. ridieulo, ao dospl.'czo ou à odiosidade.· . -

Art. 4." ·A. penn, será graduada pelo ,julgador, ten
do em attençiío a gravida,de ela offensa e as condições 
de fortuila ao réo. : · • , . . . 

Paragrapho unwo. Qnanclo o ré0 for o edttor, 
dono, gerente ou qualquer outro representante real ou. 
ostensivo,. da pub'licação _ou da machina que o 'impri
mir, não terão catiirnento as. dirimentes e ,excusa,s dos 
arts. 27 e 32 do Codigo Penal.:o> ' 

.Já encontra ahi o meu eminente amigo, Sr: .senr.dor 
Fl'ontin, .resposta· a sua, por ·S. Ex. mesmo allegada, incom
pctcncia em .materia de direito. Ahi está; foi a sabedoria do 
fll'. l~pitacio PessOa que sugger•iu a suppressão das dirimen
f.cs e excusas. dos arts~ 27 e: 32 do Codigo Penal, caso que 

·tanto chocou a· ignorancia do honrado Senador Frontin 
·~ tanto chocou a minha ignorancia e a roinha incompe~encia, . 
porque iambem me oppuz tenazmente a. essa suppressao . 

• 

. ,. . . 

.:Art. 5.• A pena, ser(t applicada a'o signatario da 
publh::ação offensiva, salvo si o. offendido, dispensando 
a exhibição do autographo, ·preferir accionar, indiffe
rentcmente, o editor, ·ou o dono, gerente ou qualquer 
outro representante ostensivo da . typographia, Iitho
graphia, ,i ornai ou ma,ehina ,impressora. qualquer que · 

. sc,ia a secção; aincla. que retribt1ida, onde f"" estampa;. 
· da a offensa.:t· . · · · 

Diz o artigo. 6• do proJecto· Epitacio: 

. wt. 6. Nas. offensas impressas ·contra particula
J res só ter:ã cabiment,o a ac.ção penal· medill,nte queixa 

do offen::!Ido ou do quem tenha qualidade para repr~ 
. sentai-o; e nas offensas impressas corporaçoes ou pes.; 
soas, que. exercerAm autoridade publica, terâ"cabimenro 
por denuncia . do Mjnisterio Publico ou· c~x;-offi.cio,, . 

· . Paragrapho· umco.. Se,. porém, o Mmtsterto Pu~ . 
blico ou·.o juiz não iniciar a acção no prazo.de 10 dias 
a ·contar do apparecimento em · publico do impresso, 
poderá ci offendido propOr a acoí'io ou . exigir. que a 
Justiça publica o faça, sob pena de responsabilidade 
civil o crimino,l para.· os rctar:iatarios. · · . 
··. , Art. 7.• O processo· para a punioão dos crimes de 
que trata est.a. lei, . mantidlis. as compe,tencias Iesaes, .;. 
será o segninte : · . ·. 
, § L• · Offerecida a quoixa ou denuncia, acampa-

.· nhnda obrigat'oriaTQente, "de um ou mais. exemplares 
do im.press~:~. e .. faoultativam'3nte de outros documen
tos, ·o juiz mandará autuar e fazer as . ~it!loões pe~

. soa~~~; ou por edital com o prazo de i O. dl8s, se o ci-
tando não .fOr encontrado no fOro da acçlío. · . 

. § 2.• Não. comparecendo o réo â primeira audien
cia, após a citacão, o .iuiz inquir!rá . as 'te~temunhas 
que o accusador offereccr, se o qmzer, reduzmdo a es

. cripta os depoimentos. · 

I • 
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. § 3~· Comparecendo o réo, o· .. Juiz o fnt':Í qualifi~ 
car, nomeando-lhe curador á lido se fôr menor, ou in~ 
tm·dicto, mandará lêr-lhe a queixa ou denuncia, in
·quirir:l as testemunhas de accusaoíio e defesa que í'a~ 

. cultivam ente, :rotem· offerecidliil e cujo nu{nero' não 
poderá e:\Cccder de cinco para ·o autor e outro tanto para.. 
u réo, reduzindo· tudo a. escripto. · 
··: § 4~· · Se as te.ste~unhas n~o puderem ser' inqui~ 
r1das: numa só audJOnv1a, sol-o-ao nos dias quo forem 
marcados, comtanto que não exceda · ao prazo de 
20 diaR; . . 

§ 5." O comparecimento das testemunhas não de~· 
pendo da sua citaoão, a qual· far-se-á,, quando reque
rida, mas em prejuízo do prazo de 20 dias do paragra .. 
pho anterior. · . . · .~ . . 

§ 6.". Terminadas as· inquirições, .;po::lerão o autor 
e o réo, por si ou seus advogados, dentro de dous diàs,. 
cad.a um, exa,minar os. autos em eartorio ·e offerecer 
allegações 6Scriptas, com ou sem documentos. · 

· · § '7." Findo o prazo do· paragrapho anterior,· o 
quaL, como quaesquer outros, não depende de designa
ção .ou lançamepto em audiencia, serão os .autos imme~· · 

· diatamente cOJiclusos no juiz, que .proferirá a sua· sen-
tonca no ·termo do duas audicncias; · · . . 

. · § 8." . E" admissivel a prova da· Exceptio ~cri ta tis ·. 
nos casos em' que o .permittem o Codigo Penal e quando 
o offendido não .gosar de fôro especial.· · : · . 
· § 9." Fica dispensada a .prova da distribuição do 
impresso a mais de 15 pessoas em se tratando de jor-

. · naes ou impressos .devidamente matriculados. · . 
. .Art. 8." Prescreverá a acção penal publica· ou pri~ 

· vnda se não i'ôr iniciada dentro d{) trés mezes a contar 
da divuJ.gacão do imp1'esso; o'em .tres annos a que, 
iniciada, não fôr seguida e concluida por culpa do au- . 
.tor, ·. bem como a condemnacão não executada. · . 

Art .. 9." ·A importancia da. oondemnaclio definitiva, 
.inclusive as .. custas, será exequ.ivel no)t,!_izo civil com~ 
petento medmnte uma· authentwa oert1dao eom a qual· 

1
o autor requererá a citação do réo. para prtgar em 24 · 

· horas, ou nomear á penhora bens seus, livres e suffi• 
ci®~L .. ··· .. ·. . f 

. ·. · ·,. Paro,grapho unico. A' penhora podez:á o exeou:-
tndo oppôr sómento os. embargos de.: · 

· a). pagamento;, b) .. pel'dão ·do off{)ndido, ambos 
com pl'ovas Jitt.craes. in continenti, e c) prescripoão:. . 

Art, 10. Os bens c direitos das sociedades e em·
prcsas t.ypog~aphicas ·13 · impressoras .. respondem pelo 
pas·nmcnt.o do, condemnacão quando . esta recair so.,. 
:bl'e os seus donos, administradore_s; gerentes ou quaes-
guer outros rcpresentantçs ostensivos .. · , -
. . Arl. H. Na falta de. pagamento cm 24 horas, .po
dcrú. o cxequcnto abrir milo do direito de penhorar. ou 

. recusar os bons nomeados poJo ·executado e preferir 
· requere!' a abertura da fallencilll, a qual ficam su.ici

. tas as ompresns t~pographioas ou im!)vcssoras, ten hnm ·. 
ou nüo :fórma commercial, ~·ovogado o art. 21, n. ~. da 
lu i n. 2. 021, ele 17 de dezembro de 1 !lOS., 
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· !Art: 1~. ,t\ h:nportancio. da .oondemnacão gosará 
~lo p~·~~·1legw especta! sobre todo o activo, no caso ,de 
iallenCJa, ou so.brc. os. bens penhorados,, .. T · 

. Nof.e bem. o. Senado: entre. os artigos 12 e 13, do pro
Jecto. de que. se mc·ubiu o Sr. Azevedo Marques, nos termos do 

. . ~accôrdo e com as ':impressões que trocaram, com as idéas quo 
· .assentaram, accresccntou o Sr. Epitacio PessOa, do seu punho, 

. . I 

· ... · :.conÚnúa o projecto do Sr. ·Epitacio: 
ma1~ está medida comprc·ssora (lê) : . . 

.. 

',.·. 

. I . . . . . . . . 
cA sentença conaerimatoria será publicada no prazo 

de:. tres dias, sob· pena ele suspensão da folha, na pri
meira .pa·gina do jornal.. em que houver sahido a pu
blicacão·,"e bem assim em· mais trinta .iornaQ_s. da Re
publica, .á :escolha do offendidó o á custa do .condem'-

, · · nado,) 

, · ·Contiriúa o. projecto do. Sr. Epitaci~ (lê) : 
~ . . . 

. '· • .. . I . . 

cArt.- 13. A''s multas . cstaibeleoidas na: presente 
· lei ·pertencerão, como indemnização, ao offendido. 

.. quando ·est() fôr ·um·· parti.cular, e á União, Estado ou 
" . Mi.niicipio, quando o offmidido fôr .funccionario em ra.:.. ·. 

. zão do officio oil c.orporações que exerçam autoridade 
publica. · · ·· · . · > ·, · . 

' . . · · · · Art. 1.4. As typographias, lithograpliias e jornaes, 
em nome inQividual ou ·eollectivo; que pagarem a im
·portancia. da · conct:em~ão, gosarão de; direitos regres:. 
sivo. para rehavel~a de quem tiver assignado ou se res-· 
ponsabilizado pela publicação. " · 

· "1\rt. i5. · Tambom ficam sujeit.ns :is penas e no 
- pl'.occsso 'da· ·presente lei: ·· · 

. a) a publicação na in1prensa de articulados, ·cotas 
ou allogaç.ões feitas em autos, contendo in,iuria ou ca
lumnia, ainda que nno tenham sido mandados .riscar, 
dcrogado: assim o ,art. 323 do Codigo Penal; 

. · b) a provocação pela imprensa aos crimes provis. 
f.os no Li v. II1 Tif,. I, Cap. I e III· (arts. 115, 124 a 126); 

. ·SubstHuida assim a pena do art. 126, do Codigo Penal•. 
, Art; ·1 a.· A. matricula da~ ciffir.ina~ impressoras o 

. jornoos. ~m :uoll!!"· indivi-dual ou coUeotivo a qul' se ro
.forn· o ·art. 383 do Código Penal, é obrigatoria · e serít 
foHá no cartorio do 1 • Offioio do Registro Especial de 

Titules do ·Districto ·Federal. bem como nos municipio3 
do Tcrritorio do Acre.· mencionado o local. propriedade. 
mn ·nome. dos ropresentantos. ostensivos. um .dos quac~ · 
clovortÍ ser domiciliado na séde do estnbelecimenftn; . 

· .Parilgrnpho .unic·O. N_os Estados i'ica~á. a cargo .do 
sorvcntuaJ•io que fôr designado, sem 'pro,JUIZO das dis-
posicõcs fiscnes. · · · · , . 
. ·Art. . 17. A falta do matriculo., ou da doolarn;,;üo 
·~sLnmpada cm cada impresso do qual soja a officin~t do 
origmú, bem· como ns falsas declaracõcs acarrnlarão a 
porda dos cxcmplaros para o., .União ou o~ Estn.do~. 
como dispõem os al'ls. 384, 385 e 387.-do Cod1go Jlenal: 

/ 
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ficaripo, além diSSO, I as publiCRQÕCS .passiveiS de appre-' 
hensao; em qualquer Jogar pub!i.co pelas autoridades 

·' . · polic}aes ou .outros competentes, independontemont~ de 
Pl'éVIO :processo 1ou inquerito. · · ·. 

Paragja:pho unic~. Si! porém, fôr prevado qur a 
apprehensao se fez mdev1damente, pGr haverem ·Sido 
-~umprido~. os preceitos supra-dito~. caberá no dono oU. 
editor do impresso a accão summaria especial para.: 
exigir indemnização das perdas ·· e damnos ·contra a 
União, Estado ou munioip'io, cújô represPntantll tiveJ' 
feito . a ill.:>~:ral diligencia, além i:la: acção pe11a1 em· quL" 
este mcorrer ;) · · · · · . ' 

.Aqui ha um artigo, o 18, que foi. riscado á ·la.pis provavel-
111e!ll.t1 pelo Sr. Epitacio Pessôa, porquanto nunca nos diversos 
ahorbo~ que tev~>. c· honrado Presidente da Cornmissão de Le-· 
gislação e. Justiça, que foram os quatror projectos· · ai~ 
ho,je apresentados por. S. ·E.'i:., em·. nenhum .delles se verií1ica-. 
rain os signáes. phy::icos desse art. 18. Elle não está em'. ne
nhum dos. texto; apresentado~ a~é hoje .pelo Sr. Gordo;· quer 
dizer que o tra~o a lapis. suppressivo é do Sr. ~pitatiio PessôR, ~ 
cu,ja autoridade pesou tanto que nunca mais esse artigo vei'LI· 
!í!Uz; ·' 

· «Art. ' 18. As regras processuaes traçadas nest.a · · 
lei serão. observadas _tambem nos Estados, que .nllo. tive- . 

. rem, . ou emquanto nao decretarem, dentro da sua com'-" 
petencia constitucional, o processo indii!pensavel á: 
cxeouçiio· da presente lei, à qual·entretanto; não. poderai 
modificar ·ou ·tornar illusorias, directa ou. indirecta-
mente, os preceitos .de. direito. óra' estatuidos. . . ·. · · · 

· · Art. 19. · Revogam;. sé as disposioões em contrario 
· á presente lei, a qual entrará .em vi.gor n'a Capital Fe
deral dez dias ápós a sua. publicaç~ó no Diario Official 
da U:nião, n~ capitaes dos E~t.ados, ap~s .30 !lias a.essa 
publicação e. nos outros pGntos do territor.Io · nactonal 
depois ,de 40 dias. • . . · · . · 

' ·''' 
Ahf está, Sr. 'Presidente, o projecto em. sua. ;fórma .Pri-

. mitiva. tal t10mo a sabedoria do Sr. Azevedo Marques o es
creveu, IPOr incumbencia do. Sr • Presidente :da Republica~ .. 
· Ahi est:á a emenda ·feita por. mão do Sr.: ex.,.Presidenle . 
da Hcptiblica, que ahi· deixou impresso o seu sel•lo; ·.• · · ... 
· Vou ler agora· ao Senatln a carta que · sQbre o assumpto. 
me foi dirigida pelo Sr. Dllputado M10edo Soare~, a quem o 
Sr. Epitacio PessOa entreJ,!'nu este" documento'; . Vê-se, pois, 
que não ~~ duvida 11-!guma sobre. a s~;~O: au~'henticidade; o ~a
p~l ó pffwml, o car1mbo d }.l\hmsterJO ·das· Relações Exterto-

.. res ali se encontra, os lypos de niaohinà' que o escreverl,· 
. !lomo do papel, o bem:· ass-im· a·tinta dessa.machina; •ttido, em• 

fim, são os usados ·rio Ministcrio das .Relações Exteriores.,. 
' ' ' .:·· . . ._, ' : ... ', •. ' .. .· ·.. ! 

· · .· Tomos agora ·a , carta do Sr. Macedo Soares sobre este . ·· 
nssumpto, carta que é da rnaxima irnp~rtancip,: . Diz .. ena: . · 

,. 
«Rio do J:meiro-2--12-1922. - Presado'.amigo Se-

nn.dor Irinci.l Machado. · · · · · . . 
Acompanhando coil1 .o· mais vivo interesse a fõr

midavel ()ampari:ha que V. Ex, 'vem dirigindo ao Se· 

. ~.,., 
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nado contra. o pro:ieclo Adolpho Gordo, verificá que o 
olemento historico dc~se prgjecto ó, sem duvida, um 
cilo.; mah edil'ICantes ;m apreciação das violentas medi
das de · rcpressíio contra a ~mprensa por elle COIDSU- · 
bstanciada e ainda não foi devidamente esclarecido 
nos debates até agora travados. · 

CcJla vez, em 1920, o Sr. Epit11cio Pessôa me 
pediu 'LidiJ fusse a ·i'alacio e ainda nos entretivemos 
largo tOlllilD sobre a conveni encia e necessidilide de 
uma bi de impren,oa. ·Julgava o Presidente con
tra uma certa pa:rt(\ d::t imt>rensa, exactamente aquella 
que acabou por. elevai-o aos cornos da lua, que medi- . 
das excepcionaes deviam ser consignadas no projecto 
de lei tendentes a· salvaguardar os detentores do Go
verno .da critica e ataques de ,iornaes. 

·Sob pretexto dt> ·flUe a imprensa injuria e calum
nia, .:t.; que assalta a honra de indivíduos e de suas fá~ 

'mílias, o Presidente Epitaciá queria reformar os ar
tigos do Codigo P'enal, augment11ndo-lhes desmedida
mente ·a virulencia, t!Sti1belecendo regràs de processo 

. · singularmente restrictivas do direito de defesa, tudo 
para . obter o fim colliniaclo de manter silencio dos 
j ornaes cm torno d·~ Governo pelo terror, e instincto 

· ·d,) !IOnscr.vacão dos jornalistas~ . 
O . Presidente sabia que. eu sempre me manifestára 

partidario de um CMigo de . imprensa que designasse 
e assegurasse os direi1 os e deveres dos que 8Jd:itam os 
proprios e . alheios pensamentos: ··. 

· Partin.do dessa minha i opinião em prmmptQ, o 
Pr1~~idr.nte Epilacio insistia por que eu apresentasse 
uirt projecto de lei. VPndo na circumstanClia de ser eu, 
simultaneamente, Deputado e director de jornal, uma 
forte ·autoridade moral para propor ,·a lei. 

Em uma primeira . conferencia· e em outras que 
Uvemos >deppois, eu me esquivei de satisfazer os 
desejús do Sr. Epi.tacio. Nilo obstante a minha Oipinião 
em principio, via um obstaculo insuperavcl ú sua li
beral e . honesta realização ·.na dosmoraJizaçii'O do jUI'Y, 
unica justioa' competente para apreciar essa especie d~ 
c1'imr: (' a impossibilidade constitucional .de naoionali;- ·· 
'~urrr•os, cnmo é impr·er,oii:divel, a imprensa politica do 
Paiz.' Além disso eu receiruva tomar a iniciativa de 
1.'nm !Pi J!lde se encartara depois, pelos systemas 

· ronhectd·1S, tOda a sr•rle de monstruosidades,_ ficando 
eu. a amargar a responsabilidade·de que ingcnu11mente 

, me •queria investir o Sr. Epit11cio .PessOa.~ 
·' 

· . · O Sr. Epitaoio · Pessôa não ·se rendeu oi minha formal ne-
ogativa. . · . · · 
· · Pediu .mais t.nrdo ao Dr. Afran·io ele Mello Franco, que 
presidia e ainda hoje preside a Commissão de ConstHuicão e 
Justiça da. Camara, que por sua. vez insist,issc commigo nn 
aprosent.acão da lei. . ... 

Finalmont.o, não se podendo conter, o PresidPnte. Epita
. oio tornou a chamar-me a .Pv,Jnoio e àcu-me um prD,)ecto de 
lei de imprensa "feit,o (dizia ello) por nm jurisconsulto sou 
amigo e com sua int.oirn np]orovacão, .. 

. ,'·, 

. ,··:.", 
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. . Esse• prOj(lcLo, que vh~ junto ó ·v.. ·Ex,. porlcr(l mosLnr 
ao. Senado, é .um primor de vio1cncia (losatinada. Sou!Jo do
.JIOI~ que surgira das· elocubracõos do Dr . .A~cvedo Marques o 
do Presidente Epita•cio. O original, que vae junto foi feito 
como. V. Ex. voril'icartí, com papel timbrado das' Holucõos 
l~xt.orwres. · ' 
. Mas esse «projecto~ .iá tinha uma pro-historia a contar:, 
Inspir~'d,o por Epitaci,o Pessõa e redigido pelo Presidente e 
seu Mnus.tro. d,O Extcrwr, foi levado' a São Paulo' e submottiào 
ás luzes JtmdJCas do Dr; Washington Luis que a pedido do 
Presdcnte. da Republica, recommendou · á sua bancada como 
po'nto de fé partidaria a approvacão intet,Tal . do monstro 
desde que surgisse na ribalta legislativa. . .· · 

Feito no Cattete c haptisado nos Campos EI~seos; o· pro
dueto do espírito reaccionario e vingativo do' ex-Presidente 
tinha a curiosa e pandega pretenção· de que. eu lhe Msumisse 

·a paternidade, perfilhando o filho alheio 11 E~ tá claro que metti 
o prdjecto na gaveta e nunca mais me .preoccupei com tal 
assumpto. · 

Todos sabemos como é teimoso o Dr. Epitacio PessOa, 
sobretudo quando se trata de o'dio, perseguicão e violencia 

' contra os seus inimigos. E o .ex-Presidente sempre 'teve a 
imprensa na conta de inimigo capital. O Sr. Gordo, cujas 
advocacias são objecto' .de um escandaloso e · irrt'erminavel de
bate na imprensa paunsta e carioca, sabendo da existencia 

. do pro,jecto presidencial, entendeu que cabia a sopa no mel., 
Um exemplar do projecto Epit.acio foi-lhe entregue e o Sena
dor paulista, copiando-o textualmente, accrescentou-lhe al
gune d.ispositivos •eontra o. anonymato' e sobre o direito de · 
I'esposta '- isto é -. tentar pôr a lei a seu ser,viço part.icular, 
n1·mando uma nrapuca destinada . directamente aos inimigos 
que provocou com· sua advocacia. . 

V. Ex. poderá verificar clarissimamente essa nssevcrn-
oão comparando, como já .está feito. nas folhas que mando . ' 
annexas e esta carta, o primitivo projecto' Gordo e o· projecto. 
Epitacio. . ' '· 
. Supponlío que. em dis•curso .no Senado, o Sr.· Gord~> já 

.. confessou a parte que tiveram a po'litiéa paulista· e- creio 
.me~ mo quo o Dr. Azevedo · Màrques, na elaboracão do seu 
:vro,jecto. Não alludiu ao Dr. Epitacio PessOa, cujds sent.i-. 
mentos de baixa perseguic!lo c adio irracional,. é que cara
derizam o projacto Go'rdo c dão. um alto. inter,csse ao ele-
111ento historico na sua apreciação. ' ·· · · 

Süppondo .que ,julgará opportunas e curiosas estas re
velaçõ·cs c respectivos do'cumentos, ponho~os á sua · inteira 

. disposição .. __.: Do collega ex-carde, 'J. E .. de Macedo Soares." 
Fazendo agora ·ó confronto onlro o .projecto primitivo 

do ·Sr. (tordo e o pro.iecto fabricado na chanche.Unrla do Mi
nisterio das Relacões Exteriores o na· .po~esidencia da Republica 
vou mostrar no Senado a perfeita identidade entro as disposi- . 
cões de um c outro. 
• O P'~imeiro pro,iccto Gordo arts. 1' e 2' §§ 1', 2' o 3' c 
atof.. 3', são ao Sr. Gordo, isto é, dizem· respeito no caso da 
n·ohibiçíio o tcprcssüo do anonymalo em que S, Ex. tinha. 
tanto interesse c accüo pessoal .. - ' 

\ 
• I 

'. ' 
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:São esses artigos: 

«Art. 1." Não é permittido o anonymalo na im
iJrensa (ConstHuição Politica, a.rt. 72 § 12. 

ArL. 2.'~ Todo artigo de dou:trina, critica, polemicll 
ou informação publicado na secção editorial ou inedi-' 
torial de qualquer orgam dll imr>:cnsa, será assignado · 
.por seu autor. · 

§· 1." ~rodo o artigo que conlivet• accusações ·ou in
.iurias, embora Yafl·as·. e ·~_em .declinar nomes; .Jlar~ ser 
publicado na soo~mo .mcmlol'lal de qualquer .Jornal .ou 
periodico, deverá a fl~ma do seu autor ser reconhemda 
·por um· tabel!ião dq lagar cm fôr editado o jornal ou 
periodico, em presença de duas testemunhas . idoneas, 
conhecidas do tabellião e domiei!iad&s no mesmo lagar. 
O reconhecimento da firma será .publicado após a as,. 
signatura, . . 

. § 2.0 A trunsci·ipção de. artigos ·de jornaes brasi
leil•os será assignada por .quem a fizer e a de artigos de 
,jornacs cst.rangei·ros, pelo editor do .i ornai.· . 

· . § 3.• Indc.pendem, .povém, de. assignatura, as sun-
ples notic'ias, os. annuncios, reclames,"&v.isos, éditaes 
c quaosqucr outras publicações dt:sf,a natureza, que ,se
rão semp·~e da exclusiva responsabilidade do editor do 
jornal. . 

Art. 3." E' facultada a pesquiza da autoria de ar
t:ig'OS, eabendo_, ao interessado o direito de recorrer 11 
quaesquer mcws de provas.) 

O art. 4.• do projecto· primitivo é' aqucllc. em que o Sr. 
Adolpho Go~do instituiu o direito do resposta. E' clle do lheor 
ses·u inle: · ·· 

«.\1'1. •. \.• O ,.ll'Opridal'io ou· edilor de um jornal ott 
. de qualquer pub icação poriodico será ollrigado a insc
. l'Íl' dentro do I.I'es dias depois {!e recebida, a resposta 
-do toda a pessoa physica ou .moral, que for designada 
no mesmo ,jornal ou periorlico, . 

· § 1." O direito. de resposta pode· ser exercido pela 
propria pessoa designada, por seu re,prcsentante legal 
ou pot• seus herdeiros c quem o aicercei será ·o unico 
juiz da í'orl)la, do conteúdo e'da utilidaae da resposta. 

§ 2.0 A inserção da resposta será gratuita e inte
.gral e' sct•ó. feita no mesmo lognt· c com ·os mesmos 
caracteres da publicação que a tiver provocada, não PO· 
dendo exceder -ao dobro da extensão dessa publicação. 
:A . pat;te excedente se,~ó. paga pelos preços ordinarios ;, 

§ a.• A insc,:·cão só poderá ser re.cusada si a res
posta não tivet• relação al!>UÚ1a com. a pu!Jlicaçãu ~·e
for ida,» · 

Na sua forma rwimitiva, 1ia fm•ma simplista em que, pt•i
milivamcnte, esl.abeleceu o Sr. Adolpho Gordo o lcJircilo d•1 
I'CHposla, .Otilá muito claro que S. Ex. h~vc cnl visht. o~ ca~uti 
rnais pro~imoo do :;. Ex. Qui~, desde logo, gat•antit· o direi
to de respgsta.. no:; lcl·mo~ que lhe pareceram pessoalmente 
mais cdnv'en'i~ntes. 

; ~' 
.\ ,. 
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0 UI'/, 5", pnrag-rapbo unico, e .O arL 6• SÍíO tambem do Sr. 
Gordo. Ubeclcccm a mesma ordem de idéas, isto é, ao mesmo 
pensamento dos arLigos e paragrapbos anteriores., 

. O art. 5.0 é do teór seguinte': 

"Em qualquer dos casos de infracção do·anonyma
to, estabelecidos no art, 2•, ou de infracção do art. 4", 
mesmo quando isenta a ;mblicação de responsabilida
de penal, o editor do jornal incide. na pena de multa 
de 500$ f! do dobro na reincidencia.. · 

Paragrapho unico. A responsabilidade pecuniaria 
do prorrrietario ou do editor não isenta de responsabi
lidade jimlal .os autores dos escriptos pelos crimes nel
Jes contidos." 

O art. 6• está assim ·redigido : 

."Art.' o.• Todo. aquelle que fizer uma public~ção 
com assignatura fa.Jsa, apocrypba ou de emprestlmo, 
além. de incorrer nas penas do art: 258 do Codigo Pe
nal, -mcfdirá na multa de um conto, sendo responsaveis 
solidariamente por: esta multa, o editor e o falso· assi
gnante." 

' Dahi por deanLe o projecto do Sr. GordÔ e ci project.'J 
do Sr. Epitacio Pessõa, isto é, dabi por deante o Sr. Gordo· 

· repete, quasi textualmente, quasi literalmente .o projecto epi-
tacista, ou epitaciano, que, ha pouco, eu li ao Senado. · 

Até aqui temos o additamento ou, digamos melhor, o na
- riz d,e cêra do projecto, que são os seis artigos anteriores . 

Agora, daqui em deante, um valor mais alto se alevanta, ron
ca mais grosso. A mão de ferr.o do Sr. Epitacio Pessõa vae 

. mostrar a sua historic,a enprgia: ,-
' . 

· Art. 7.• As multas estabelecidas .. na presente lei per
tencer·ão, como indemnisação, ·· ao offendido, si fõr um 
funccionario; em razão do officio, ou corporação que 
exerça a autoridade publica.". · ·· 

Vàmos tránquillamehte fazer a comparação. 
1\.qui 'está o" art. 13 do projecto do Sr. Epitacio Possõa: 

"As .multas estabelecidas na p!'esente lei pertence·
rão, como indemnisação, ao offendido, .quando este fOr 
um particular, e á União, Estado ou Muilicipio, quandQ. 
o offendido for funccionario em razão:· do ·officio ou 
corporação que exerçam . autoridade publica." 

I ' .•; 

· Com os mesmos erros de portugnoz aciham~se redigidos 
tanto o art. i3 do projecto do Sr. Epitaeio como o art., 7• do 
projecto !lo Sr, Gordo, ipsis vm·bis, ipsis litteris, ipsis vir-. 
oulis, e. até podia. accr.escentar ipsis ~rrorium. . . . 
·: O meu iHustJ•c· collega, o Sr. Senador .. Frontin póde !r 
oonfro.ntando tanto uma com9 outra para. verltie.ar oQmG ~o 
perfeitamente eguaes. · 

I 

. r. 
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"Ar L.· 7." As multas estabelecidas. na preuenLe Jel 
· pertencerão,· como indemnização, ao .offendido, se fOr 
um particular, ou á União, Estado ou Município, si fOr 
um funccionario cm razão do oi'ficio, ou corporação que 
exerÇa autoridade publica." · · 

' . 
Está aqui escripto no projecto Gordo: 

"Ou 'si fõr corporação que exerl(a autoridade ·pu~ 
blica." . . · 

;'I 

:r 

'- .·, 

··~ '.~ Aqui está no art. 16 do projecto Epitacio e no ar 7• diJ 
projecto Gordo. 

" · Ar L. s• do projecto Gordo: . . 

.. •· As multas serão cobradas executivamente, bas
'Lando, para a expedição do mandado, o offerecimento 
de um exemplar do jornal ou impresso, em que se ti
ver verificado a infracção." 

' 1' .•. 

. O .trabalho é-.um pouco cacete, mas tem uma certa im
portancia historica. E' preciso que o Senado tenha a primazia 
antes:de divulgado esse trabalno•de confronto. . . 

. Art. O.• Os bens c: direitos .das sociedades ou em
prezas typographi'cas. impressoras respondem pelo pa

, garilenlo determinado na .condemnação,. quando esta re
cahir sobre· os seus .donos, editores ou quaesquer outros 
representantes .• ostensivos.> · 

Art. f() do projécto Epitacio: 
( . 

·êos bens e direitos ·das. sociedades ou emprezas ty
pographicas impressoras réspondem pelo pagamento da 
condemnação·,· quandCf esta recair sobre os seus do
nos, adminis:.radore~. gerentes ou quae&quer outros re. 
presontantes . ostensivos.> 

O Sr. Gordo ahi, em vez de - administradores, substi
tuiu essa expressão pela outra - editore.s. 

Em vez de redigir tal qual, até as palavras - sobre os 
se11s donos - e em vez de•. - administradores, gerentes. ou 
quaesquer outros representantes ostensivos - escreveu -
editor~s, ou quaesquer outros representantes ostensivos. 

' I '. I. • 

.«.Art. 10. Prescreverá a acção publica ou privada 
que 'Iião fOr iniciada dentro., de um anno, a contar da 
divulgação· do impresso, e, oilm tres annos, a que, Ini
ciada, não fOr seguida e concluída por demora do au .. 
tor, as.sim como a sentença da condemnacllo não 
executada.:. 

.. \' ' 

O Sr. Gordo foi uin pouco além do Sr, Epitacio. O Sr • .Epi. 
..tacip_ :cinha .es.cripLo· o ~eguinte: . · . . . · . 

'' . ' . 
cPres'oreverá ·a aOQão penal publica 011 p:.:ivada., 

.. .. 
. :L 
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O Sr. Gordo dilatou esse prazo de tfcs mezes para. (\ de 
um al)no. 

«Prescreverá a acoüo publica .ou pl'ivada so não . 
· fôr inici~da dentro de um. anno ... , 

O mais está corno 'rio 'projecto .. 

«Art. 11. A matricula .da officina impressora ou 
jornaes, oem nome individual ou collectivo, a que se re-

. tere o artigo ~83 elo Codigo Penal, é obrigatoria c será 
feita no cartorio de. regi.slro especial do títulos, ~o . 
. Districto Federal, berr. como nos. dos munici•,Pios' do 
Territorio do Acre.) · 

Diz oart. 16 do pro;ieclo do Sr. Epitacio: 
' ' . 

. "A matricula. das offícinas impressoras c ,jornaes, 
em nome individual ou collectivo, a que se refet•() o ar
tigo 383, do Codigo Penal, . é obrigatol'ia, c será feita 
no cartorià do t• Ofi'icio do Registro .Especial de Tit.ulos 
do Districto Federa1, bem cõmo nos municípios do Ter.::. 
rit01~io do Acre, mencionando .o local, propriedade e 
nomes dos representante.s ostensivos, um dos ·quaes de-

. verá ser domiciliado na séde do estabelecimento. " 
• 

O paragrapho unico, do art. f 1 . do' projecto Goi·do, · diz · 
assim: · · · 

:. '' ' 
: . \ ,, ' . 

"Nos Estados da União, ficará a carg·o·· do serven
t.unt·ío que for designado pelo poder estadual sem 
prejuízo das disposições ·fiscaes, ·.e, na falta dr. . àesi1 gnacão, no Registro Geral · Hypt:it.hecario, da· i' cir
cumscripção, sr houvct• mais· do um." 

. . ' 
· No prn,iiJclo do Sl'; .Epil.acio: 

i'Parag·rai)ho uuico. N~•s Estados,. ficará a caJ•go 
rlo serventuario,. se for clesiSTiado, sem prejuízo .das . 
disposições fiscaes." · · . ..,._ . 

. O art. .12 do projecto do Sr, Adolpho Gordo é o se- · 
gulnte: · 

"Art. 12. A falla de matricula de que .trata o ar
tigo anterior, ou a falta de declaração, q;ue .deve ser . 
obrigatoriamente estampada em cada .. 1mpresso, · de 
qual seja a officina do origem, bem como as falsas . de
clarações; acarretarão a perda dos exemplares para n 
União ou para os Estados, como dispõem os. arts. 384 · 
385 e 387 do Codigo Penal; ficando além 'disso passiveis 
rle serem approhendidas as publicacões; ··.·om. qualqunr \ · 

. log·a1• competente, independentemente• •do. · prévio pro-
cesso ou inquorito." · · · · · · 

' No proJecto 'do Sr, Epitaci~, ~ste artigu córi;e~poní1e ao 1'7, 
CJUC diz o seguinte: · · · · · I . . , 

· · "A faita de matricula ou de declaraâo estarrlpàda 
;em cada impre~sãb cl.a qual s'Oja a dfficLoa. qe arige.m, • 

I 
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lwm ·como as falsas r.leclnl'a~õcs acanclal'ão a [li)J'da 
dos cxcmplal'ns pum a União ou os Eslaclos, como rlis
pücm os al'l s. 3H1, 385 e 387 elo Codigo Penal; ficando, 
al(•m rlissu, as puhlica~•Gos passiveis ci.c appl'ehe)l~ão cm 
qualquor Ioga!' pul•lico, twla auLomladc poltc1al ou 
oulms comtwlr•ni.I!R, indrpenrlenlemcnlc de prévio ]ll'O
cessu uu i nqueri to." 

Dilo o aJ·I. 1:1 rio p!'o,it•eln riu S1·. GoJ•rlu: 

":\d. J:l. Cabe ac(:ão penal por denuncia tio Mi
nisi.I'J'io Publico, nos crimes de calumnia ou injuria 
eoJnmetl.irlo~ pm· qualquer elos meios especificados no 

· aJ•I. :J J ü riu Cndig·o Penal, cnnlt•a cot·pora•;ão que cxcl'~a 
aulorirlade publica ou agente ou dcposilario desta, em 
l'aloão do seu ol'l'ieio." · 

Diz o a ri. G" do Sr. Epilacio PIJsstla: 

'·Nas ol'fensas impt't'ssas contra parlieulares, s•í 
l.et·ti cabimento a acção penal mediante queixa elo oi'
J'•!nrlido nu de quem lenha qualidade para rcpresental-u: 
o nas ol'l'cnsas impl'essas contra corporaçüqs ou pessoa~ 
que exm·cet'c!m aulnridacle publica, lerá cabimento por 
denuncia do l\linislerio Pulllicu ou e.r-o{{ieio." 

·Diz o Jlat•at,;-t'UJlho. do pt•ojccl.o Gordo: 

''Pal'agt•aplw unieu. Si o Minisl.eriu Publico n:io 
iniciat· acc;ãn publica 110 prazo de rlex dias, a cunlat· dn 
apvat·ecimenlo do illlJH'csso, podcr(t .o ol'J'endido pro
pul-a nu cxigil-o que a jusLiça publica n J'aça, sob 
pena de rrsponsaldlirladr civil ou criminal para o re
lal'dal a1·in." 

. COI'J.'PS[lflllrl!• ao Si'f',llÍilll' pat•:ig-l'!tplio do flJ.•I, !i" do Pl'O-
jcclu J~pilaciq PPsst.a: · 

"l~aragt•apho unicu. St•, pot•élll, o Minislerio l'U
l•licu nu o .iuix não iniciat· a acção no prazo ele ciclo chas 
a cunl.ar do apparecimcnlo .cm publico elo impresso, 
poderá o ol'l'endido propôr a acção ou exigir que a 
jus I iça o faça, sob pena do responsabilidade civil c 
criminal para os retardatarios." 

Aqui apenas lm uma modil'ica~ão de paluYt'as. Relarda
lm·iu que esl.:í no plural .. 

A ri. H elo pru,il'clo Gordo: 

"Considet·am-sc commel.l.idus conl.t·a funcciOIHll'i<lA 
Jl!Jlil i cus, ent J•nxãn do or.ficio,. os crimes ele enlutJJnin c 
in.iuJ•ia que ul'l',!lldet•etú a llonm, a repula.;:io, a t't•spei
lahilidade pe:<soal do Chel'c da :'iu,•iio; do:> JJII!JJtl.ll'u,; do.;; 
J;odercs Leg·islal.iYo, ExecLJiiYo e .1 udieinri•' da lJni;io •~ 
dos Eslaclos, ou que Oti expu~el'l'lll <tu despt•e:;o ou :"1 
ocliosidaclc." 

S. - Vol. X 5 
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Até n cncopbouin elo projecto Gordo ú n rcp1·oducção dn 
cio prnjcelo cpllacisLn.. · 

' Art. 3" elo projecto cpilncistn: 
"Consiclcrnm-se commcU.iclos contrn funccionnrios, 

cm mzão do ol'ficio.. os crimes do calumnin e injuria 
que ai.Lingircm n honra, n reputação c a rcspcil.abili
tladc pessoal do Chefe da Nat.ão, dos membros dos po
deres Executivo, Legislativo c Judiciario da :Uni.ã~ r. 
dos Estados, ou que os cxpuzcrcm, ou ás suas fam1has, 
.:o rcdiculo, ao rlcsprc&o ou á odiosidade." 

Ahi o Sr. Gordo apenas supprimiu as palavras - "ou íts 
suas í'amilias", entendendo que não devia caber uccão publica,, 
como queria o Sr. Epilacio, quando se fallasse em qualquer 
pessoa. ele su::t familia. E' a unica differcnoa. . · 

O ar L. 15 do projecto Gordo corresponde ao ar L 7" elo 
projecto Epitacio. Diz o ar L 15 do projecto: "No District() 
lfecleral e uo Tcre!Lorio elo Acre será observado o seguinte 

. processo" : . 
"Oi'fcrecida a queixa ou . a denuncia, instruida, 

o!Jrigatoriamentc, com um exemplar do impresso of
i'cnsivo c, i'acu!Lativamente, com outros documentos, o 
juiz ma11i:lmá aulum· c fazer .a·s citações· pcssones,. ou 
por edital com o prazo de dez dias, si o citado não fôr 
encontrado no fôro da acc.rw." 

Aqui está: § 1 • elo arL. 7" do proj cato epilacista: 
"Offerecida a queixa ou denuncia, acompanhada, 

obrigatoriamente, de um ou mais exemplares do im
presso, e, facultativamente, de outros documentos, o 
Juiz ·.mandará autuar e fazer as citacões peswaes, ou 
por edital, com o prazo de dez· dias, si p citando não 
í'ór. encontrado no fôro da acção." 

lpsis lite1•i8; Sr. Presidente. 
§ 2• (Projecto. Go1·do) : 

· "Não comparecendo o . réo á prime1ra audiencia, 
após a citacüo., o juiz inquirirá as testemunhas que o 
autm• offerecer, 'mandando reduzir a escripto os s~us 
depoimentos." 

§ 2• (P1•ojecto Epitacista) : 

"Não comparecendo o réo tí primeira audiencia, 
após a citacão, o juiz inquirirá as testemunhas que o 
accusador offerecer, si o quizer, reduzindo a êscripto 
os depoimentos." · 

Vô o Senado que se trata de uma escadalosa cópia. 
§ 3• do prÕjecto Gordo: . 

. "qoJ?1parecendo o 1·~o, · ser{t qualificado, nomeando
II~ e o JUIZ um curador a. _lide - si fOr menor ou inter
qwto! !J1~lldará, em seg·mda, ler a queixa ou denuncia, 
mqm~u·a ;s toatgmunhas., de accu.sação o defesa, cujo 
nume1 o nuo P09era exercer ~e cmco, por cadct pw·te 
manqanclo rccluzn· tu_clo u cscr1pto," · · 

·• 
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Ahi a cacophonia é sllmonlo do Sr. Gordo, porque não so 
encontra JJO'I'Cluia no projecto epi~acisla. 

§ 3" elo projecto cpilacista: 
"Comparecendo o r~o, o )l!iz o fará qual~ficar, .no

meando-lhe curador á lule SI fôr menor, ou mtcrdwlo, 
mandará ler-lhe a queixa ou denuncia, inquirirá as 
testemunhas de nccusnção c def,esa, que, f~cultativa7 monto, forem ofJ'erecidas c cu,io numero nao poderu 
exceder de cinco, para o autor e outro Lnnlo para o 
ré o, reduzindo tudo a cscripto." 

Só ha uma differença do pro,iecto Gordo comparado com 
.o projecto cpiLacista. 

E' aqui: , .. cujo numero não poderá exceder de cinco 
po1' cada parte. 

§ 4" do projecto Gordo: "Si as testemunhas não puderem 
ser inquiridas cm uma só audioncia, sel-o-jío nos dias que 
forem marcados, comlnnto que o prazo não exceda de dez dias." 

§ 4" do projecto epitucista diz: "Si us testemunhas não 
puderem ser inquiridas cm uma só audioncia; sel-ó-ão nos 
dias que forem marcados, comtanto que não exceda do praz9 
de 20 dias." · · ·' 

Ahi a cacophonia é de ambos. E' o mesino sel-o-ão. 
Aqui a cacophonia de ambos é a. mesma, e sel-o-ão está 

nos dois. . · 
O projecto Gordo diz: "Si as Lestomunhas não puderem sor 

inquiridas cm uma só audiencia, sel.:o-ão nos dias que forem 
marcados, com lauto 'que o prazo não exceda de· 10 dias." . 

Ahi o. Sr. Epitaoio dava 20 dias que o Sr. Gordo. reduziu 
a 10 porque achou muito. Continúa o projecto Gordo: 

§ 5.• "Terminadas· as inquirições,, terão o autor e o_réo o 
prazo de 48 horas cada úm, para, por si ou seus advogados, 
examinarem os autos em cartório, o offereoerem allegações 
escriptas com ou sem documento. 

Diz o § 6" do projecto EpHacio: ·"Terminadas as inquiri-' 
cõcs, poderão a autor_ e o réo, por si ou seus advogados, dentro 
de dois dias, cada um, examinar os autos" ern cartorio e of

..,ferecer allcgações escripLas com ou sem documentos. 
Só ha uma diffcrença no parag'rapho anterio1•: o Sr. Epi

taclo ·dava 20 dias e o Sr. Górdo.reduziu a 10; neste o. Sr. Epi
taoio .dava dois dias· que o Sr. Gordo manteve este prazo. 
· Diz agora o . § 6" elo projecto Gordo: Findo o prazo ·àn
terior, que em qualquer caso não dependerá de assignação ou 
lançamento em audienoia, serão os autos immediatamente 
conclusos ao juiz, quo proferirá a sua sentença no prazo de 
seis dias." · · · 

Diz o § 7" cto projeoto Epilaoio: "Findo o prazo do para
grapho anterior, o. qual, como quaosqucr outros, não depende 
do designação ou. lançamento em uudiencia, serão os nulos im
mcdiatamento conclusos ao juiz, que proferirá a sua sontonoa 
no Lermo de duas audiencias." · . 

O Sr. Enitaoio. dá o prazo elo . ·duas audi.cncias o o 81·. 
Gordo do sots dias~ · . . , · 

O Sn. AooLPHO Gonoo - Aguurdo :a publicação do discurso 
do V. Ex. para responder, porque .. uão o pude ouvir desdo o 
comL•~o. Mas v. Ex. sabe que as disposições principacs d'o prq-
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,ieclo são minhas c que cu me comproriwtLi a recolher as opi
Hiüc;; que fossem manifestadas e a introduzil-as no projecto. 
H c•< ponderei tabalmcule. 

O Sn. llliN.Jm MACHADO - Taulo melhor, pois que ajudm~:\ 
;-, olJ;.;lruc:;ão com mais um discur~o. Tenho sómcntc a pon
derar ao aparte do honrado colloga que quando S. Ex .. veri
ficar o que cu disse no comcc,:o do meu discurso, chegará ao 
m~ullado ele I[UO :t verificação ela dala da redacção do proje'ct•l 
do SI'. Epil:wio, e ele 1020, esLtt c~cripl.a ú machina, e logo nas 
!Jl'illlüiras paginas vcl'ifieará qu(! a questão da dala. correspG'Jl• 
dL'lll.l! á priol'idude dada ao Sr. Epilacio Pessôa, · . 

PorlaniD,· ~e houve um caso o:lo telepathia tão perfeita o 
ineuilu J'ui· u St·. J.•:pitacio c não o lwuruc.lo Senador por Sã1 
l'a1.1.111, 

Em l.utlo casr. o Senado já collslaltltl tuna circ.umslaneia; 
c é que u Sr. Gol'do não negou a cxh;Lcncia (lu intervenção do 
f01.·. l'X-Pt'üsidcnte da· Hepublica na maleria ou ela sua tnt~ 
cial.il'a. 

,\:; Jll'incipai>s disposit;ÜI'S do pr·ojeclr; são clclle. Vcrcrnos 
clrr>ols :;o ~Ü'l .. Ba;La sú confrontàl', . _ -

· S. JJ:x. diz lJlW replicará; cu treplicarei, c ·assim o debate 
se aiongará, cm bcncf'ieio da quéda do projecto, o que é uml.l 
neccHsidnde para a salvar)iiO da liberdade no Brasil; e, tam· 
br.JII, para a solução hislorica no caso, chegar-se-ha á·verifi-o 
ea(:ão da verdade - em fttmo dat•e lucent - isto é, do com. 
lmlc c da fumnrada. da batalha resultará a luz historiou que a 
questão necessita. 

Diz o § 7• do projecto Gordo: 

"Se vcr·il'icar o ,iui'l. anles rle tn•ol'erit• a SUil scn·· 
lonçtt, CJUQ houve prlíll\l'i~-ão de formal idades esscncia·~~ 

· 1no cm·rer du prr>cesso, converterá o .iulgamcnl.n em. rli
ligenci:l p~m mandar sanar· aô nullidades existentes,:!) 

Como se verifica. aqni, I'Calmcnto, a autoria exclusiva é 
·r:.-. SI'. G(JI.•do. Ma~ cxacl.amnnlr.r quando a gonte wril'icn que 
a nu! o!' ia cxillusiva é dclle, n t)tncr,üa 1í muito 11eon que o ~(1-
r:.clo. · .. · . 

Aqui ha aimla um cr.so curioso: ú que o Sr. Gordo co,... 
n'IO(;nu, no seu primeirn aborto, ou por out,rn, ncr seu primeit·o 
sub~lilulivo, por mandar simplcsmcmt.o «sanar· as nullidadcs 
c.>~nneians que fossen't encontradas no processo~, e, no )tllim'.l 
su!J;;I.iluil.ivo a quu S. Ex; rlou t'r lnz- V. Ex., Sr, Presi:. 
dente, não l.em ag-ora Jtec:cssidado de snar as campainhas -
o qm: esttí pt·oJ'unrJamrrntc alncndo do bronClhite cnpillar (riso) · 
e parece nmcar,1ndo de tuna molestia t.iío gra,ve para um rc
oenutaseido, se vct•ifica q11o S. Ex. foi além, porque não· ·se 
-limilon a mandar llaixar o processo pum que aR nullidu.cle;; 
fossem snnadns: Jll'nhihiu ahRnlnl.ament.c que o·~ .i11iwR· 'l'iraH
Rrml com o putJct• CHI com a an trll·icludn rl11 •n.nnll!llll' o pro-
~ osso. · 

.P'.'la pt·inttoit·a w~. 1111 llltliHlo, sr enconi.J•n. 11111a Jói que 
pt•ullilw un juiz dl't'inl'lll'' 11111ltÍ lllil <H'occsso eriminal I 

])t• IIJnlli)Ít'a f[ll<! S. Ex. l'llllH'c;o11 simplrsmPnlr pnt· man
cJ::t• :•an:u· n;; nu li idaut\,.; '' aca!Jou por pro!Jibit• C!llü Oô ,iuilt!S 
purjcssom unnullt~t' o ·lH'ocesso. · 
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Si isso não t\ uma evidente nnllidade, uma disposir;ão 
• nulln, do pleno dir•r.ifo; uma rcsl.ricçãn incon·31.ilnciona.I no 

podm· de julgar -elos ,inlr.es, não sei então qnal a extensão rio 
Poclnr .Turliciar·io. nos processos criminacs c nas causas quo 

· al'fcclnnr.á liberdade, Si o juiz esl.(t nclslt·icl.o a mnrllcr·, sn
l"JUI' n'' nu li idades, si não pôde senão processar·, h a cviúon 1 c
mente uma Iimilar;ão, uma peia posta a,o poder sobm•ano 
de julgar, em màteria .criminal. (Pa!l.sa.) 

Devo notar, Sr. Presidenlr, qtlfl ha difforcnça chl.rc o 
projecto Gordo c o projecto Epitucio: é que o honr•ado Pre

- sidente da Commis.são de Leg-islação e Justir(a transpoz a or
. dem dos artign·3, e, confesso que a ordom nos artigos, posta 
• no projecto IEpilacio, ora muito mais· Jogica. O Sr. Gordo au
. gmcnl.ou a anarchia transpondo do um para outro Jogar os 

artigos do projecto do St•, Epiíacio, desmanchando-lhe a co-. 
ordenação .iuridica. E' a ra~ão . por que de vez cm qua,ndo 

'-demoro para encontrar o artigo do pr.ojecto Epitacio corre-
spondente ao artigo· do projecto Gordo. · 

. Mas, já que o honrado Relator aliudiu tís idéas esscn-
ciaes do seu projecto. . 

Va,mos fazer um pequeno •Confronto.. Quaes eão as idéas 
essenciaes do seu projeélo que não estão,. ou não estejam no 
projecto do Sr,. EpiLaclo, · 

. . / 

Em primeiro Jogar, o. Sr. Gordo tem uma grande prc~ 
occupação com os inediloriaes. E' a parte mais visada por 
ellc desde logo; a preoccupação do Sr. Epitacio contra o~ 
cditoria.cs dos jornali·3tas então cognominados por S. Ex. de 
estrangeiros ambiciosos o corrupto~ que queriam metter mãos 
nos cofrós publicas, la! o seu famoso discurso do ultimo dia 
de abril do anno de .1920, na Pl'aia l!'ormosá, em .reGpostli. ít 
saudação ,cJo Pari ido Naciona,Jista, pelo orgão, pela palavra do 
Sr. -Alccbiacles Pntria- Amada, confor.mc o seu alcunha ou 
cognome historico. , ; , 

·O St•. Gordo visava a diffnmação, feita á sua pessoa em 
assumpl.os de advocacia; o Sr. Epif.acio Pcssôa visava a r~
prrosão dos jorna.listas que, nas colnmnaR edii.OI"'iacs, atassa-
lhavarn a honra do -Goycrno. . · . . 

F.t•a muito facil associar uma a ouka cousa. Et•a só c~
ct•ever.• uo papel nma sét•io rir inrclida.s o, como se fazem lei~ 
(losla nulm•pza, com uri1 fio de linha co~l.m•ar ·as diversas 
dispnsir;õr.i; e l'alJt•icul' nm tf.'xlo. E assim snhiu esta mal ali-
nhava,rla lei. . 

~f.as, voll.anrlo agom ao mcn trabalho de compnraçi'in; 
nqni !'~it\ n art, 7", § ()" dn Jll'Oj~cl.n lgpitncio: 

«li'ica dispónsadn a prova, da distrilmi~.üo do im
presso tt mais de I 5 pcP-soas em so tralnndo de ,inrnaes 
c irnpro~sos devidamente mal.eiculaclos.» 

Ahi o Sr, Gordo implicou com o esl.ylo tcrso do Sr. Pl'~
sidcnl.o ela Republica.· e em vez -ele mn se t·ralando, proferiu 
por o seu corrente ln·usilcit•ismo - Vralamlo-sc. _ 
. lia, pot•lanto, JY,\ocli l'icn~ües profu~nclus na rcclacçuo Aclol-
llho Gorcl() · · 

. '. 
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No art.. 16, do seu projecto, diz:· 
- "Fica dispensada a prova da disLribuicão ~e im

pressos por mais de 15 pessoas, tratando-se do .1ornaes 
e impressos devidamente 'matriculados., 

Temos aqui uma .disposicão quo esLá no projecto Epitacici. 
E' o art. 9',. que diz: . . 

"A importancia da condemnacão definitiva, ln- . 
clusive as ;custas, será exequível no juizo civil compe
tente, mediante uma authentica certidão com a qual o 
autor requererá a C.itação do réo. para pagar em 24 
horas, ou nomear :i penhora bens seus, livres. o suffi
cieJ;ttes." 

· No primitivo projecto Gordo, S. Ex. não tinha disposto 
cousa alguma cm rolaéão tí execucão civil. H a, portanto, esta· 
modifica~.ão. Mas S .. Ex. retomou a mão e, nos ·ultimas sub-
sf,ituJ,ivos. que apresentou em ambos, incluiu a d:isposição. · · 

Isto estt\ no projecto do Sr. EpHacio c qu ri S. Ex. havia 
aLtmdonado; de maneiJ'a que si esf;a disposicão, não se. O),f
contra no projecto aprcscntarlo, cm primeira discussão fl
A'I.lr!Í, entretanto, no. suhsl;itutiyo ultimament,e. apresent.ado por 
S. Ex. . · . 

· Pm•a fazer a comparuoão - o aparte, rio honrado· sena
dor me obriga a ter maior cal] tela·- vou ler ao Senado o que. 
consta do ultimo. subsUtutivo. Aqui cstâ, :neste substitutivo 
do· Sr. Gordo, g art.. 14: ·. · · · · · ·. 

· "A importancia da··condemnação definitiva, inclu-
sive as custas, será. exequível no juizo ci:vel· compe- · 
terit.c, mediante certidão da sentença ou u.ccordam e da . 
oonta das custas, com a qual. o autor requerertí a cita
ção do execut,ado para pagar em 24 horas, ·que corre-. 
rão. em cartorio, sob, pena· de. J)CJ1.ho~a, · scguindo,-se o 
processo das acções executivas." · . ' 

No. substitutivo do Sr. Gordo se di~: ''Mediant,e uma cer
tidão da sentença ou accordam", · emquanto que, no projecto·. 
do Sr . .Epitacio, se .diz: "uma authontica. cor~idiío,", sem, por-. 
menores. Neste proJecto oetá esorjpto: . 

"com a qual o auto~ requererá a citaçilo do. réo." 
No substitutivo do Sr, Adolpho. Gordo se. diz: 
"corri a qual o autor' requererá a citnoão do executado 

para pagar em 24 horas .... 

Diz o parn8'rapho unico do projecto do Sr. Epitllcio 
Pessoa: .. 

' ' ' \ 
"A' penhora poderá o executado .. oppór somente os 

embars·os do: a) pagamento: b) 'pe~dão do offendido, 
ambos com provas literaes . 1:n continenti, o o) pre-
scripção. » · 

Diz o Sr. Adolpho Gordo"i 

. . «A' penhora o ft.."\61Jütado oppór _il.ómente eis ~mbar
sos. a) de pngamOJ ~to; b) de pordi.if~ do offend1d0J se 
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for um particular, aD?bOJ com provas literaes in conti-
nenli, o c) de prescripçao.» · 

No projecto' .do. Sr. Gordo nã,o se perm_if.te o perdã,o l)Or, 
parte do fu11ccinnarw ou da autoridade publiCa, como foi per
mittido no do Sr. Epitacio Pessón, de onde se conclue c;úe,: 
ít medida que a raiva foi apertando, mais o Sr. Gordo aper
tou a:s cravelhas. Prohibiu que o offendido, quando fosso au
toridade o.u corporacão publica, perdoasse o crime. De ma
neira que, si amanhã, o Presidente pet:lisse reparação ao ju
diciaria· para uma offensa; um funccionario publico ou um 
Ministro fosse o offent:lido, após a condcmnncão, não lhes em. 
licito perdoar nem. desistir da causa, uma vez encampada pelo 
Poder Publico. Passava a ser um processo de vindicta e não 
mafs de reparação moral; não havia acto de clemencia, dfl in~ · 
terseccão do proprio offendido para dizer que se julgava sa.; 
Msfui~. · ·· · · 

Diz aqui o nrt. H d(l projecto do Sr. Epitacio 'PessOa;· 
' ' . ' ' ' ' . 

«Art. 11. ·Na' falta de pagamento, em 24. horas, 
· poder{i o cxequente abrir. mão do direito de penhorar, 
ou . recusar os bens nomeados pelo executado, e pre
fenr reqtwrer a abertura da fallencia, á qual ficam 
su,jcitns as emprezas typographi~as ou impressoras, 
t.cnham ou não ·n forma commerC!al; revogado o art. 24, 
n. 4, da Jci'n. 2.024, de 1'/ ile dezembro de 1908.:~> ' ' ' ... . . . .. . '. 

Se compulsarmos o prin1itivo aborto, do 'Sr. Gordo, veri-' 
~icnmD$ que ahi não·exista assa disposição do art. U fio pro
.Jecto do Sr. Epitacio·. Parece· pois, que existiam divergencias 
entro S. Ex. e o Sr~ Epitacio. · · · · · · 

· · Si procurarmos· o UltimO' projecto chegaremc.S á conclu
são de que a medida de fallencia eRtáali in~tituida no art. 7' 
rtq ~u.l?Bf,if.utivo, finalmente, apresentado pelo Sr. Gordo. · 

Diz o ari. U do projécto Epitacio': . . 
"Na falta do ·pagnme:1to, cm vinte 'e quatro horas, 

poderá o. executante abrir mão do direito de penhora 
ou recusar os· bens nomeados pelo executado preferir 
requerer a abertura da fallencin, a qual ficam sujeitas 
.as emprezas typographicas impressoras, tenham ou não 
a firma commercial,. etc." · 

Esta disposição não éstá no primitiv.o projecto do Sr .. 
AdolphQ Gordo, mas, S. Ex. depois restaurou e a incluiu, fi
nalmente, no seú · substitut.ivo. Assim, algumas disposições do 
projecto do Sr. Epitncio Pessôa, abandonadas, em julho, pelo 
Sr. Adolpho Gordo, são agora renovadas e constam do seu 
substitutivo. Por exemplo, aqui está o art. 15 elo pr.ojecto do 
Sr. Epitacio Pcssóa (Li!)': 

Tombem ·ficam sujeitas ús penas o . ao processo 
·da presente lei: 

a) a publicação M imprensa de articulados, cot!l.S 
. '<lU a!legaçõos feitas Olb) . autos, contendo inJuria ou c"". 
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lumnia, 'ainda que não tenham sido manrlados ·riscar, 
derogarlo assim o art. 323 do Codigo Penal''.. 

.Quando se discutiu na Ccimmissiio este assumpto, fiz vl!t' 
a inconvcnicncfa, a sem razão da insistoncia do Sr. Gordo' cm 
pretender, no sou substitutivo, reprimir o editor, o imprrssor, 
responsabilizai-o, sujeitando-o a todos os riscos das penalida
des insLituidas no seu substitutivo, piJio J'ndo de· llavrr pn
blicndo memorincs .ou· allegaçõcs· que os proprios juizes to
nham recebido, que olles tenham admitticlo nos tribunaes, que 
nilo julgaram injuriosos contl'a as .partos, sobre as quacs as 
partes não roclalnaram · ou, liavonclo reclamação, o juiz ·não 
mandou riscar. · · · 

. Tive então occasião de dizer que entre os mu!Uplos. ab
surdos que eram encontrados neste projecto da Commissão, es
tava positivamente este: de. difficultar ou embàraçar até •J 
trabalho judicial.. . · · · 
. . O. Supremo Tribunal Federal está sujeito a um pr.occsso 
'especial. Como todos os orgãos ou tribunaes collootivos, de 
sclls 15 membros, apenas um é o relator c c!olls são reviso
res. Por isso, as partes· se \•cem forçadas a mandal' imprimir 
mcmoriaes, o que iiazem ou nos grandes periodicos c cliarios, 
.ou em foll!'clos, recorrendo a typographias ou cmprczas ,par-. · 
.ticulareR de public'dnde. · . . · . ' 

· . Contra as cópias que levam,· nenhuma reclamação existe. 
O .. interessado imprime o que consta do.s :autos, e os juizes o 
nclrllilt.em, A distribuiç.ão dflssc folhocto ou desse ,jornal ·em que 
estão publicadas as allegações c os articulados, é· 'feita. 
Nenhuma duvida é suscitada no Tribunal a. ésse respeito; 
No entanto, o ty.pographo, o impressor, estão sujeitos ao risco 
rJ·o so verem condomnados .por uma injuria, por ·uma calum
nia, que não tenham comproheridi·do, ·cte que não hajam· cogi
tado, podendo seus bens ser penhorados, c até. arrastado a 
uma fallencia. · ... · · . 

Sr. osto não é o meio de embaraçar a clivulgaçao ou pu.:. 
bli'cidaãe dos debates judiciae$1 não sei o que .seja pois .desde 

. o momento cm que os jornae~ ou as ocmprezas ele 'publicidade· 
.se vejam su,jeil!as ao risco de uma execução inesperada, de 
~una multa elevada, do uma penhora, de uma fallencia, claro 
'é que os capitues prefirirão dedicar-se a toda e qualquer ou-; 
tm applicação menos a essa. 

0 . Sn. PAUI.O DE FRONTIN -· E nesse~ casos a ~osponsabi-
Jidado é exigida ·pela Consti tui1)ão. · · · 

O Sn. IRINEU MACHADO - Essi! impressor, esse dono do 
IJmproza vae ser· condemnado o su,ieito a todos esses risco~. 
O:pezar da garantia· judicial de que em ma teria mesmo de li
berdade da imprensa-está na Constituição~quem respondo 
pelo abuso é aquelln que o pratica. (Cada utn. resvo!Jdc pelo.~ 
abusos qnc p1•aticm•). Apesar de outras ganantlas, existe a os
t.abclecida pelo artigo 72', rln. Const.itui1)ão, segundo, o qual 
nenhuma pena poderá pesar além da pessoa elo delinquente. 

E como so contorna esta difficul'dado ? Estabelecendo 
uma fórma de delinquoncia que omt nenhuma Jogismcão do 
mundo, nocnhuma mentalidaclc 1poude ser concebida: um do
linr[uento sem a intcncilo ele delinquir; o delinquente ·que 
ox~rco um commercio, licito na publicação d'e um clocum~nto 
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qno os proprios juizos r0ccbüram e admittiram ·Isto é o in
cl ividuo que l.cm a .seu favor a plenitude da boa' fé inv~carla o 
amparada ainda pela circnmstancia de que se trata de im
p_rtJssão on publicação de assumptos que os .lribuna.es admit.~ 
tiram cm seu d·cbale. . 
. _Pois b~m: n medida ~o Sr. Epitacio, con!'tanl.e ria rlispo. 

~~~·~O que h, é conncxa com csaa outra, lambem elo mesmo 
prOJecto do Sr. Epitacio, · . · · 

Art. 14. · 
.• 

. . Do fac.to, o artigo -10 se co'njuga perfeitamente com o 
. art. .14 .· D;z o art. 1 o: . 

4iÜS bens de direito de socied!l>des OU empr.ez'as 
typographiea.~. ou impressoras respondem pelo· paga
mento da condemnação, quando' esta rocahir sobre 
seus donos, administradores, gerentes, ou quaesqucr 
out.ros representantes ostensivos:.. · · 

Diz o art. 14', que é o compl~mcnto do' ou tr.o: . . . . 

«As typogra.phias, Jitlwgraphias c jornacs, cm 
nome individual ou conectivo, que pagarem a impot•
tancia da co.ndemnaçlio, gozarão' de· direito regressivo 
para reavei-a de quem t.iver assignado ou.· se respon-
s.a'bilizado pela publicação.-.· · · 

·' · r>e. mddo qué ·o individuo é condemnado por um crime 
. que não praticou e em !JOnsequencia da sua iJmocencia pre
sumida, resta-lhe apena.s o direito regressivo de ir haver .o 
pagamcntó do verdadeiro offcnsor ou cuipàdo, que deixou 
do pagar po'r não ter bens. Do maneira que o projecto lhe dt\ 
:uma garantia subsidiaria para reaver o que indevidament.o 
pagou, exactamente do mesmo offend,ido, que deixou de 
pagar, sendo olle innoccnto quem pagou, por não ter o verda- · 
deiro delinquente meios pocuniarios .para satisfazer a condc-
mnacão. · · 

O SR. PAur.o DE. FRONTIN - E se acontece não poder pa
gar a pena é transformada em prisão, E ellc tem rogressüo 
da prisão? 

O SR. IRINllU MACHADO - Isso eile nãd tom. 
Esttí aqui .no nrt. 8~ do project.o substitutivo Gordo: 

' j • • 

. «Os poriodicos o typographias quo pagarem a Jm
port.ancia mencionada no',§ .7" terão. diroil.l.· regross!':o 
pa1•a reavei-a de quem t.Jvor assu1mdo a responsabtll
dadc da publicnçiio. ') 

Esse § 7• diz:· 

. «ÜS crlit.orcs t.rrão dil'l1ito a l1aver rlo autor do 
cscript.o qne provocar a resl•osta todas ns despczns com 
a publcacão dosf.n, » 

,. Diz o § ft• do art. 3", do. suhstil.ulivo do Sr. .Gordo: 
~Qnnnd(l u officinfl grnphica f~:n• propr!edndo ele quulquN' ns-
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stJcinc::ão ou sociedade anonyma, considera-se editor, para o 
el'feilo rlosta lei. o respectivo sacio gerente o na falta deste, 
Et•lJdn.rinmr·nl.e, todoR os membros da directona). 

E o § 3" rliz: «Considc_!'n--sc editor o propr!e~ario do jor
nal ou periodico em quest.ao ou o dono da offJCmn onde for 
impresso~. · 

De modo que, o subst.ituLivo estabeler.e essa maravilha: 
considera ·edit.m· quem nü.o o é,. isto é, para os cffeitos dessa 
lei fimt s0ndo editor o dono da (Jfficinn, e o.§ 5" diz. o se
guinte: «Quando o orgão da imprensa for propriedade de 
quulqu~r nssocia~ã~ anonym~, esta .será representarlll; Pll;ra. 
l'R ·effm L ris dcsl a I C!l pelo socw geronltl o na falla, so!Jdarm
menle. pelos membros da directoria:.. . . . . 

De maneira que, pela redacção do substitutivo, passam, 
individualmente, a. ser· considerados editores todos os mem
hros' da. dir·cct.oria de lima sociedade anonyn1a c tambem ·o 
editor, q proprio ~ono da typographia que imprimir. . 

Se tivermos o poder de mudar o nome ás. cousas, por 
exemplo, de chamarmos pedra á agua. o agua á pedra, teré
mr.ts t.amhcm o direito d~ pmti<!ar uma to! ice dessa natureza. 

l'lfas, haverá co1,1tracto· de edição, quando o individuo que 
imprime rão tem obrigação do lancar na c ii cHiação aquillo 
que íf'tlprímiu, rrnando não partilha os lnr.r·os da publicação?' 

Pois esRes dpus. e!P.mr:mtos são osscnciaes para o contra~ · 
ct.0. de ediciio. O editor se obriga a imprimir, em typographin 
sua ou estranha, . a obra .ou o trabalho que cont.ractou, obri'
qa-so a fazei-o circular. divulgal~o, espalhai-o. Em terceiro 
inAar, porque ellc imprimiu, espalhou·, lancou na circulação 
9 vendem, com partilha tambem, tem· socifldade na .. producção 
m f Pll r.cl.unl. . · · 

O impr·essor, não: limita-se ao trabalho material de com~ 
por e lança!' sohré o papel,. com. os typos que elle compoz, as 
Hlrías que CJ indivifluo lhe deu para imprimir. Mas, como não 
l:mcou a publicneãn, como não a· defende, não fàz propaganda 

_ rln obra,· não partilha. dos lucros, . tem apenas percepcão de 
lU)) a quantia crrta pelo. trabalho do impressão. Estas são as 

· carncf.crisl icas da edição; · · ' · · 
. Pois bem, a lei dá no impressor o caracter de 'editor sem 
estas duas obrigações c encargos que o investem das quali~ . · 

· dado;; rJc editor. não só em relação á-s penalidades criminaes, 
l!omo aos onus civis judiciaes, ficando coro os seus bens su
.ieitos tí execuçiío e penhora 'a até á fnllencia, pelo simple!f 
r neto de ter locado a sua officin n para impressão material 
rle uma obra que nem aiquer tem necessidade de ler. 

Qual é, entretanto, · o irJuil.o ele uma d'isposicão desta 
na turr.zá? · · · ' 

Evidentemente a da instituir uma sorr,c de ;censura muito 
mnis rigorosa do que a censura policial oumilit.ar, a censura 
l.~·ppgraphica do impressor que tom o direito de intervir cor~ 
1'.1:~1r, rr.cusar-se. n ]!J1Primir, dosde que .. está sujeita a' par-. 
I ilhar ela, rcsponsabJJldade pccuninria, ·das responsnbiliditdes 
ywnac~. ~c~ que rlle entre na divisão ou parlilha dos lucros 
da prodncçuo. · . . . · 

· Se. cllo está arriscado a pagar a, multa tal <•u .qual a ser 
Nurprchendiclo por uma cxecuçiio, p'or uma fallencia,' so não 
lrmdo bens que respondam por essa ·snt.isfni;iio e.stá sujeito t'í 
Cllnvers!io da multa em prisão. ; , ·: 
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Si põe, portanto, cm risco a sua propria liberdade, o ope
raria tem o dircHo de dizer: "Eu aqui ganho tanto. na im
pressão; sou um homem honesto, tc.nho apenas o meu lucro 
commcrcial de W a Hi % do valor do capif.al que emprego 
neste trabalho; .hei de examinai-o para não correr riscos 
dessa natúroza ». 

O que farão os raros operarias, empregados ospeciaes, en
carregados elo exame dessas publicacües cm taes circumstan-
cias·? . · . · • 

Isso nü.o é só a resf.riccão da impressão, da CÍivu!gacão de 
idóas, do pensalnen(o; oomo· tambcm será, naturalmente, afu- · 
gentar deste ramo ele trabalho todos quantos nello estejam 
empregados, e naturalmente não apparecerão novos operarias· 
cm · officinas typograph icas, porque soná esse trabalho o mais 
arriscado do lodos, visto o risco ser pecuniario e penal. 

Não encontro no pro.iecf.o primitivo do 'Sr. Gordo o àr-' 
Ligo •10. qüe esttí' no projecto de 1920, eseripto pelo Sr: Epi-, 

· tac.io, do 'parceria com o Sr. Azevedo Marques, uma cspecie 
de· opereta com o tit11lo Lei de Imprensa. (]os autores Ept
!acio o 1\Iarques, muBica do Sr. Adolpho Gordo. · 

Aqui- temos a lcttra 1• desta pagina da operr.f.a: Artig-o 
·J O, rrrligirla cm J 020 pelos Srs. Epii.i1cio c M:Hcruos: 

·o: Os bens o direitos das sociedades c cinprozas ty
pographicas e impressoras respondem velo pagan'lento' 
da condemnaoãO: ·quando esta recahir sobre os ~eus 
rdonos, admjnisfradorcs, ger~ntcs ou quaesquer ·outros 
representantes· ostensivos. "l> · 

i\:q'lli temos no art. 7·" do substitutivo Gordo: 

«Quando 11 m11lta recahir sobre .todos ou alg"1Jn3 
dos editores, .socios solidarias ou membros da directo
ria do ,jornal ou poriodico, responderão pela )mpor
tancia da mesma os bens do condomna;do. bom como os 

- do jornal o estabelecimento· graphico., . . 
E' a mesma idéa, .retomada com o mesmo vigor, c. aliás, 

com maior disphmto, porque· aqui se ché·ga n, pôr mnito claro 
no papel, como está no ~.rl.. 7": . · 

« ... si . ha onf.ros inclividnos sujeitos á oxccuofio da 
'pena, pelo mesmo deli c to em um processo om que não 
foram .pnrt.es. » 

Porque, havendo um condcmnndo que foi .pnrt.o no pro-
cesso, n cxocncão sn oxt.cnclo a outros indivíduos. · 

O sn. PL~ur;o DE FHoNTIN - E quando os bens est~o hr
pr.l.hecados. até vae-so d<lsrospeitar ioda a nossa 1cg1slaoao 
hypothecnria em relncflo ás .sociodudcs anonymas. 

O Sn. TRI'NEU M.~CHADO - Ahi. csM hlllif,(l claro. Ahre-so 
a fnllencia o olles f.ccm privilegio sohtô os bnns. Revoga-se 
tt1dn a disposicão em vigor. E' o famoso t derognclo ,, com 
'f.!ous TI~ cló ·iúl:bstitutivo do Sr. Gordo. . .· ., 
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~ Pnragrapllo unico, A importancia da mulla im
posta pela eondomna.çüo gosar1\ do privilegio esper.ial 
sllb!•c ns ditos bens, mP~mo no caso ele fallencia, dP-rt•o-
1/lldo para os te fim o a1·L i!4, n. !1, ela lei n. 2. 0.24, do 
17 do dezembro do 1 !l08,, 

O SH. PAuLo 1m Fno~'rJN - Mas esta lei publicada agora 
poderá ir contra as obrigações ou as hypothccas das emproza~ 
J•.•I·nalisticas ? 

O ·S.R. I.RJNEU MACHADO - Niio, 1l\las mesmo elle e.stabc
lrce, para effeitos penacs, uma execu1)ão que passa a ser cóm
mcrcial, a fallcneia; isto é, temos incdila · na nossa legislação, 
uma nova crea:cão, a da failencia pa1·a execução por illfracções 
da ·palavra. . · · 

PoiR não é is.:;o exactamente o qttG está estabelecido nos ar-
tigos 10, H e 14 do .projecto Epitacio'? . . 

Assim. pois,. G CJI.ic falta na cdi~;;.ão Gordo dn reproduccão 
da edição Epit.acio, ellc addicionou, accrescentou ou inl.ro
mettcu at'inal, n·os substituLivos que formulou .ultimamente, 
na terceira discmsãc:, c .que depois manteve na Cómmissãn · 
como terceiro e quarto subs! itut.ivos. . 

Ora, o hon~ado Pl'esidentc da· Commissão do Justiça diz 
qne as ideias pi·incipaes são deli e. · · · . . · 

Vamos vêt• quaes as ideias principacs. O Sr; Górdo. tinha 
imaginado 3 casos: primeiro, a penalidade rigorosa, avultada, 
a forte penalidade pecuniaria, 

Eu pergunto: esta ideia é deli e ou do Sr .. Epitaciv? 

O al'L 1." da edição Epitacio diz o seguinte: 

"O Cl'irnc previsto no ad. 316 do Codigo, Penal, 
sorti punido com a multa de 1 O a 50 contos de ré is o. 
de · 4 a· 20 contos no. caso·. do mesmo al'tigo, § 2." .para 
cada .. publiéação. · _ 

ArL. 2." O crime· previsto no .art, 1.0 § 2." do Co~ 
digo Penal sorli punido corri a muHa de 5 a 25' contos 
no pt•imeíro caso, para cada publicação., 

O qnc o Sr. Epitacio estabeleceu foi isto: a penalidade 
pccunim·ia elevada. De modo que numa campanha, tratando~ 
ee de uma sede. de factos que constituem o mesmo delicto, 
pn1~0. cada publica.ção, para cnd.a act~, para cada phase i:lcsse 
dôhcto uma penahdade, .como Si as diversas phascs do mesmD 
(]rlieto folisom cada uma separadamente um dolicto com pena-
lidade propria .. · - - · . · 
. E tanto osta foi a concop~ão Epitnci·sta, adoptadá poJo ~~i·. 
Adol·pho Gorrlo, qno no. snbst.itutivo que apresentou em ter
ceira discussão, lá estava, como vou most.rar á. Casa, além da 
poll:llidado alta, esf.a mesma ide.ia de punir cacta publicar,ão 
mn voz rio punir cada delicto. . · . · ' 

Aqui csLtl o ~ubstitut.ivo Adolplio Gor.do ap•rosontaclo na 
t.orcoira dis,c.ussão, Jogo no primeiro dia de debate, quando 
S. E:-., .tomando a pnlav.ra, cm primeiro Jogar, apresentou o 
subst.JI.uLJ_vo, pa2•a detormmar, de accôrdo com. a praxe, a in~ 
'!Cl'j)l'O(açao ontuo adoptada nu Casa pa·rn a suspcnsã.Q elos de~ 
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bates,·· é, portanto, determinando a impossibilidade de outros 
oradores falla.rem e apresentarem emendas. . 

Substitutivo Adolpho Gordo, paginas 23 do· avulso: 

' «Ar~. 1", § !."Esses crimes serão punidos, .cm cada 
publicação: nó ca:;o do arl. 316, com a multa de ~. u 
12 contos de rríis; nos casos do § i" do mesmo arl!go 

c tlo ar•t. 3·1 !J, ~ .f·~. com a mull.u de 2 a to contos drJ 
Téis; no ca~o do § 2", com a mull.a de 1 a 8 contos drl 
I'ÚÍ:i.~ 

Vê-StJ, poi'lanl.o, que a orlginalidado da ideia não per· 
I o11cr\ an S1·, ·· Uonln; a. pal.eutc do iuvcncão Iléo~!c . ser l'ecla· · 
maila JlCln Sr .. Epitaeio Pcs;;üa, que tem a pt·wridudc ncccs· 
saria. 

Di~ u pt•ojccl.o do Sr. Epitucio Pcssüa: 

, «0 cl'imu previsto no art. 316 do Cudigp Penal 
se1·á JJllnitlo com a multa de 10 a 50 contos, e de quatro 
a 20 contos no caso do § 2" dp mesmo artigo, para cada 
publicar,\ãO.» . 

/0 ·Sr. Gordo re.duz um pot;co a pena. Se o Sr. Epitacio 
Pes~õa tcni penas elevadíssimas, o Sr. Gordo as -reduz um 
pouco. . . 

No caso doart. 316-. diz elle -.com a multa de tres a 
i2 contos, no caso do § i• do mesmo. art._igo, e no do ~i9, ~ 1.", 
com a multa de. dons a i O contos de réts, quando o Sr. Ept-

.. Lacio Pessôa tinha posto a multa de dnco a 25 contos de ré is, 
no .p-rimeii'O caso, no § i•, c de dou:; a 10 conto:; 
de reis, no segundo caso, nn § 2~- do art. 31!). O St·. 
Gordo, pura n scgllndo easo·, põe a nmlta de um a· oito conto:; 
de réis, cm vez riu multa cte dotís a dez cpntos de réis, mas 

· cstahlilncnnrlo snmp1•c qnc a 11111ILa é Jl::trn cada artigo, para 
. caria puhlicaufin-,. e, não, pum cada dclicLo. "' 

.Ai:tlim, po1· exemplo, si -cu fosso. acilusnp o Presidente da 
Republica do ter-se aparceirado com algnem, para, em um 
determinado caso, ganhar tacs ou qnaes commissões, para ef
fectuaJ• o cmprcstimo tal, recebendo quantias tantas ou quan
tn.s, o, er.m o intuito de demonsLt'ai• a minha accusação ou 
com o de diffumai•, l.ivcsse escripto 50 artig0s, cu teria que 
pagar. o multiplo ele X, numero de artigos, mtiltiplicado pela 
penalidade ostabelccida na lei. No caso da lei do Sr: Epitacio 
Pessôa, .eu teria que pagar 50 artigos multiplicados por iO 
CO!ll.os, 1sto rí, 500 contos de réis, e, na hypothese de ser ac
cclta ~ redac~\!iO do Sr. Gordo, teria do pagar 50 multiplicaclo 
por 01f.o, qn_er, dixer, 400 ço!llo~. Mus, ~hi, o que vale não ó 
sr\nwnl.n a u:lBa, como nr1gmaltdade, nao é o quantum d:t 

1111il!a. 1\ a·singularidadc dessa concepção de se pt·etcndcr, niin, 
)liHIII' a inl'l·uccãn, não, o ctelicl.o,. mas cada acto do dcliclo, 
wl.n r1._n 1111111CI't.1 dr pnhlica~ões c não n delicio. 

D1x ainfla o 81·. (~"''fi<.l, q11e Pile leve 111uilus icléas origi
J;aP.,, Pai'l)l't'-me rJil<J elle ·IJUCI' alludir ao r.lircilo de re5posta. 

· Mu . .; il!inbnm leve n11Li'o idtía nrigir,al. 'que foi a do direito de 
·J;e:<qu J%!1, d(! liiVe~<t.igH.çãn ela pntcmidacle j•)rnaJt:;ticn. Elle 
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pretendeu, a princii?io, que se it~stituissc um processo de ÍJ:!• 
vrJstigar;:i0 dü autorm elo um artigo, mesmo quando olle ostt
ycssc as~ir;nado por determinada pessoa. 

Era tão allsurdo esse pensamento seu, que s.ó por isso é 
quo ou ainda rendo homenagens ao bom sonso do' cx-Pres:i
dcnl.c da Ropubl ica - só por isso el!c não· quiz redigir tal 
cousa, nem incluil-a no seu projecto, para não tirar a patento 
do invenção para semclhanl.c icléa. Realmente, ha. idéas mara
vilhosas, das quaos o Presidente da Commissão de Legislação, 
póclc ter as g·Im·ias c as honras da. paternidade, da prioridade 
da invenção. Urna dálias 6 esta certamente - é a famosa 
conccp~;ão do direito de investiga.çao de autoria !iteraria ou 
jornalisLica. . 
· Si a nossa legislação já havia prohibido, corno a de quasi 
todos os povos do civilizacão occidenL:~l, onde, mais ou menos 
são correntes uns tanto~ Pr:i~tcipios de mora.! publica.,. de mo
ral 1mvada, oo moral 1anulwr, em um tanto.; poviJs cJe lo. 
f,'isla~ão ade:mlada, cm malcria de infracção da palavra aãn. 
liUYiam estabeJeddn c·s~!l idría de invcstiga(;ão da Jlatcrniclarle, 
6 oxuclamcn t..J p~la razao de ser, porque ainda que. nos ·casos 
de mi:uc:oe it li'O'IS, 'nenhum tribunal mandou ou permittiu atú 
lJG;jo que o amante fosse reclamar a paternidade do filbo leg·i
t:mo, que é aquellc que a. lei presume como o resultante ·de · 
juslas •nupcias. - · 

Evidentemente póclc ser essa a vcráade, mas á sociedade 
nfi,l iDtcressa a. fixação do um principio cm contrario. E' um 
dcsw~ casos cm que não é licito cogitar, ó um doss~s casos cm · 
quo não é licito pert!lillir, ~o rn~smo n1odo que não se ,póflo 
cnnct:bm• que dctcrmmado JOrnalista, delermi•nado autor, a~
sumindo a autoria, assignando o artigo, fosse excluído da 
rc>'ponsabilidadc para que· cm um inquerito, em uma inveS·· 
\ il.\'ação supplcmcntar,. viesse o quere!larite. trazer testemunhas 
('JÚe provasse, com quatro ·'ou cfnco testemunhas, que eram 
tantas quanta~ podia ellc levar ao h'ibunal, que viram tal ou. 
qual individuo escrever um artigo, levai-o a esse outro que 
o asfHgnou em sua presença, e as.sim por deante. Seria o rei
nado das testemunhas falsas, das testemunhas para perse.r;ui
cõu~ polilicas, para a repressão de delictos imaginarios imPil-
taclos aos adversarias politicosl · 

Sr::ria, pois, a execução de medidas mUito mais pt~rigo~a~ 
(.J,, tJUO a imp.unidade do caso em que, determi,nado individuo 
presta-se a assignnr um artigo, embora não seja o seu autor . 

. E' tml desses 'casos de collisão em que a sociedade se encon
tra, l\llJ quo ·Ó melhor não .pensar no verdadeiro autor, .do que 
cr~ar procosson cuja explicação c cuja. ut.ilizacão poderá 1e- . 
term;nar risco muito mn.wr, sobretudo a demolição do toda 
a úbra jurídica, e toda a ordem de principies que o direito e~· · 
tabeleceu, admittiu e acceitou pacificamente. 

•Sr. Presidente, a outra originalidade que pretendo ·o St•, 
Gordo mot•occr uma patente de invenÇão para que a propric-
clado seja exclusivamente sua., eqtá no direito de resposta. · 

Eviclntemente, Clis~o nllo r:og!tou multó o Sr. Epilacio 
})essôn. O de que cllc cogiloú, acima de tudo não foi urrun
(lt\1' ao jornal uma resposta ou uma reclificaoão; .mas, .soQrc, 
Lt:clo, de reprimir no bolso, de eslorquir dinheiro a,Q..s que hou
~essem, de boa fé, eludo suas officinas para a impressão c!9.~ 
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·~.~rligos i-ncriminados e crear um systema do medidas prohibl
·uvns no exercício desse ramo de profissão, de modo a fechar 
a,; typograph ias ou a J.mpcdir a abertura de novas, ou, final
mente, de dolerminnr a ncccssidaclc da creação em cada offi
eJna do uma vercladcira censura. 

Isso deveria sor muito mais i'el'oz, inuito mais rigoro1o, 
.muil(• mais damninho para a libcrclade do pensamento do quo 
a t'0JJsura aindu mesmo em ícmpo do guerra .... 

O Sa. PAULo l':t: l<'noN'l'JN - Censura c delação. 
,.... O Slt. ImNEU í\'LICHADO - ••. seria c0nsura n delação . 

De facto, todos os autores que teem escripto sobre a 
questão, examinando o direito de resposta, jámais lhe deram 
a impo!'Lancia, o valor, nem a significação que lhes dá o Sr . 
AdolRho Gordo. 

Si o jornal, injustamente accusa um funccionario ou um 
cidadão, que si a direcção desse jornal procede de boa fé, 
UJediante uma informação dolosa, tendenciosa, ·si a direcção 
d8sse jornal tem conscienciá da honra, da dignidade da pro
pria profissão, ella será a primeira a comprehender a necessi- . 
dade de dar uma satisfação publica ao offendido, pois sua 
falla. é muito mais grave perante !). sociedade do que a pl'opria 
convicção que podesse ser. determinada pela certeza de que a 
imputação não era falsa. · . 

De facto, que é que póde causar á sociedade maiot• damno, 
maior desalento, maior desolação, malar perigo ? (Pausa.) 

A accusação falsa, feita a um funccionario, a um cidadão, 
a um numero restricto de pessoas da communhão, ou a cer
teza de que a imprensa é toda ella corrupta, toda ella venal, 
toda ella calumriiadora, isto é, que os que a exercem não teem 
nem wobidade profissional, nem honra pessoal ? . 

Si é este o principio basico em que assenta toda a sua 
concepção do Sr. Aclolpho Gordo, aí de nós, porque então 
não haverá lei de imprensa capaz de salvar um paiz, em· que 
a imprensa, que é o reflexo da sua alma, o espelho da sua 
natureza, a dynamica da sua vida, é essa podridão que faz 
ter a certeza de que o paiz não tem mais nem esperança. de 
salvação nem certeza de prosperidade. . . · 

Si a imQrensa é isso de .facto, nós teremos então· a cer
teza de que ha outras cousas mais sérias de cogitar, que é a 
salvação da Nação, a prosperidade do paiz, porque imprensa 
assim constituída está a indicar que tudo está perdido. -Pre
cisamos, em tal oaso, mudar de rumo, deixar de lado a lei de 
imprensa, e tratar dos .graves problemas cuja soluoão o paiz 
está ·.reclamando. Preferir discutir a lei sobre liberdade de 

· imprensa é ter a certeza de que a imprensa chegou a esse. 
gráo de desordem o de dissolução, a esse gráo de poder. offen
sivo e destruidor da reputação, I?Orque a mentalidade pu
Piip~ ~stá. embotada, porque a sensibilidade está perdida, por
qy,e ·a cpl).sciencia da ho~a desappareceu, porque u: dignidade 
nao mp.ts ~ a prepc~upacuo çle_ nmguem. 

V1vermn10s entao· CPillO ras, dentro de um vasto pantana; 
a tracar raios de !ócio, no 'funcl.o dos l~gos. . 

Dir-so-ha, porém, . que o que so · passqu na mente do 
·Sr. Gordo foi apenas o espei:lluculo da imprensa" jornalislica 
politica, caso em que o individuo que tem paixões óu que se 
lf.ê ferido,. depara em lodos os jqruaes com um anjmal feroz 
que é preciso doatruir, com um ""lpado de grave culpa,· um 
Primiuoso de s·rave crime .. . . . . ... . .... ' . '' ,,, ' . 
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Tinlm, portanto, razfio o nosso eminente collcga Sr.· Se
nador Lopes Gonçalves; tinha ]lois carradas do razão o cmi
n•~nte ponderado Senador por Santa Catharina, Sr. Lauro 
1\lüller; tinham pois razão torlos quantos não o diseram da 
tribuna, mas cpmnosco ·trocaram impressões na mesma ordem 
da idéas; tinham pois razão Lodos quanto entendiam que, i' e~ 
rido conslanlemento pelas aggressões dos "A Pedidos" do 

Jl'·1•nal do Cornme1·cio c do Estado de Slio Paulo e outros or
.siio da imprensa daqui c de i'úra daqui; tinham pois razão 
todos os que viam a paixilo <lo offendido, que era o St•. Adol
pho Gordo, se seguim de uma violcncia que determinava a sua 
suspeição para relatar c servir de inspirador ao debate c ao 
vuto do Senado. 
· · Potleriamus dizer muito ainda sobre este projecto. Mas, 
Sr. llresictcnle, lenho que dizet· descansado. · 

O Sn. PnESIDEN1'1l---. V. Ex. esqueceu-só de que ô Sr. 
Frontin rcquct·eu a iuvers~LO da ordem do dia c o que oslá cm 
discussão é o ot•çamento da Marinha. · 

ü Sn. ItUNEU MAcHADo - Exactamente, Sr. Pt•esi'denl.c. 
A culpa é da minha pouca intclligencia. Tmha um discmso 
estudado par·a hoje C\ queria, por força enxerlal-o na ordem do 
dia. Não mo lembrei de que na ordem do dia se encontrava o 
porto militar. . · · . 

Pretendo mesmo rcquet•cr a pr6rogação da sessão até meia 
noite ou até as 4 horas da manhil. Será istó possível, Sr. Pre-. 
sidcnte ? . . , 

O· Sn. PnES!DEN1'E- O dia'acaha á moia noite. 
O Sn. ImNEU MACHAno- Vê, pois, V. Ex. que. vim hoje 

com disposição de fallar até meia noite. Tenho muito a di:wr · 
~obre o assmnpto: Mas como V. Ex .. rne chamou (t ordem que-

. ro sor doei!; . 
· Vou passat• a outra ordem de idéas. Quero, porém, anles 
disso dar uma satisfaeito uo Senado. · · 

A censura policial, ou antes a Clwfatura de Policia, ba 
dias dot'endia a sua acçilo. allcgamlo que tinha .Jlor objectivo 

· Ill'ÍflCipal impedir injurias contra Senadores e Deputados. 
Creio tànlo que isso fosse· verdade, Sr. Presidente, que 

uunca acreditei .no que rlisserarn, que havia jot•naes que in
Sl!!lavam a mim c ao Senadot• Nilo Peoanha. E assim JlOt' 
diante. Vieram mesmo dizer-me que ha urna grande hypo• 
cr·isia na censura, pot•quo emquanto diz que é exercida no in
tnilo de salvaguardar a. honra dos flenadores c Deputados, 
o facto é que ha jornaes que lecm a libe1:dade de a.tassalllarem 
a reputação dos ::lcnadores e Deputados filiados á Reaoão Re- · 
publicana; só não. tinham libérdadc para atacar os membt•os 

· d·· maioria, porque o facto é que nós outros, da antiga ·itea1;ão 
llo}lublicana, nós todos Unhamos a mais absoluta certeza d!l 
que ser i amos atacados e .aggredidos. · .Assim é que chegou 
mesmo O JJai: a chamar do sem vcl'gonha - expressões tex
t.unos -. ao Sr. Nilo Pccanha, cobrindo-o de muitos outros 

· IJtddücs. Assim aconteceu com outros jornnes um dos quaos o 
ulacou como deshoncsl.o e ladriio. · . 

Feli~rnente ouvi dizer que a censura termirHJU. Mus ainda 
lia urnas vozes clcsconlenles que me dizem que i~so ·nfi•J é ver-· 
!Jade. Em quanto, por cxernplo, se diz que a censura não exislo 
mais em .ctous ou. l.res gl'.andes jornaes, u J'aolo é que ainda 
·jlcnlem o redactor de um 'grande n1at,ulino·, o J.ol"!'t.C}l flo B,.ra.~il, 
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·cuja importancia V. Ex. não ignora, cuja circulação é im
mensa, cuja autoridade é incontestavel e cu.ia direcção está 
nas mãos hones.tas e intelligentes espíritos. do meu paiz, de 
um dos mais formosos espíritos que conhe9o, o talentoso ,ju
rista o .eminente professor, o grande publicista que é J1nnibal 
Freire. , 
' Pois ainda bontem, Sr. Presid·ente, eu sabia que a censu-

l'a· ainda existia no Jornal do Brasil: . · · · . 
. Mas. que terra. singular é esta, eQ'I que uns jornaes são 

censurados e outros não l . . · 
Mas commigo· mesmo; ainda hoje soffro uma aggressã.:~ 

num dos jornaes. E' o O Pai; quem vem escrever que o Sr,, 
·· Alfredo Ellis me disti·ibuiu, a mim que sou opposicionisla, 0 

relatorio da guerra. · · 
· Guardo pelo· O Pai: o carinho que as tradicQões gloriosas 

de Joaquim Serra, Arthur Azevedo c .o maximo dos ~ornalis
tas, que foi Quintino Bocayuva, produziram de glorias· para 
~xtenüer e demo1•ar ~- 'fama de um jornaL Quero, por isS.•l, 
responder ao O Pai; para dizcr-'lhe que elle está enganado sup
pondo que o Sr. Alfredo .Ellis me· distribiu a mim o relatorio 
da guerra.. · . . 

. Quanto a esse rclatorio já sabe o Senado que eu estou a 
.muito tempo delle incumbido. O Sr. Moniz .SOdré, allegando 
. impossibilidade de relatar aqueJ.le ·orçamento, .pediu-me que 
acceitasse. a honrosa··missão de'substitütir o seu esforço e de. 
trazer ao Senado o trabalho que o seu ostadq de saude não 
lhe permittira faier. . . . . · . 

~sim, já n~o será esta a primeira vez que eu vá para a 
Commtsslio · ae ··Fmanças estudar, como-relator da guerra, es~e 
orçamento. Terei a honra de relatai~. não como opposicio
nista, mas como Sen·ador; pois que na nossa Commissão Sr. Pré
sidente, não .exis~e, absolutamflnte,. politica nem politicagem 
cm maLct•ia oroamentnria. Niío 6 politica partidaria a que alli 
se pratica: 6 a politica dP princl·pius_. Viu o Senado, ainda este 
lanno, no caso dos vencimentos,· da equiparacão das ·letras ou 
e!feitos dó Governo a.os cffeitos co_mmerciaes, para que fossem 
.ellas sujeitas ao redesconto' na Carteira do Banco do Brasil, 

·'viu· bem o Senado. o que .então occor~u. F-qi .a propria maio-
ria quem mais fortemente se rebellou, naquella Commissão, 
pelos seus representantes, contra a medida. . 

Tal. foi. a ·difficuldad& que para· escolher um relator en
. tão ·encontrou o Sr. Alfredo Ellis, que afinal o assumpto foi 
parar áS'mãos do Sr, José Eusebio, depois de varias recusas, 
entre as quaes a do proprio Sr. Francisco Sá. Tliel! foram as 

\ dit'ficuldndes que a Commissão de Finanças nem sequer se 
reuniu, c eu mesmo tive occasião . de comparecer . diversas 
vezes áquella Commissão ou de annunoiar que estava prompto · 
para comparecer, quando todos os outros collegas iam, um 
a. um, .se ausentando, esquivando-se ou deixando sóeinho o 
nosso Presidente. Nunca. me recusei a dar numero naquelle 
caso. Scmpt•e ·compareci á Commíssão. Lá não existe parti-
darismo; · · . 

Fui Relator da Guerra em plena luta e em pleno com
bate. E, po1• v.ropostu . do nosso proprio Presidente, a Com
missãó teve a bondade de adoptar um voto unauime de lou
vox·. ao obscuro orador, pela preste~a, dedicacão e impat•cia-
~.lidade com qua relatá~a o seu o~camento. . . 

S •. -~Y.~J .. , X 6-
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. · . .. Creio, ~ois, que !!.ão pó~e . haver maior te~temunho da 

. minha·isençao .do que o que mvoco; o :voto unan1me da .com-
missão, por proposta do ·Sr. Presidente. . • , . · 

Si ha assumpto ein que o partidarismo não póde .inter
vir é certamente aquelle que diz respeito com. as cousas da 

· ·defesa nacional; tambem é certo .. que· o Relator muitas. vezes 
é permi tUdo prevaricar com um pouco . de complacencm, um · · 
pouco de affeição, do mesmo modo .que se. póde prevl!ricar 

. por desaffeição ou parLidarismo . contrario.. . A prevaricação 
não é sómente a do adversario, pelo od10; é tambem a do 

. amigo, pelo excesso. de amizade q·ue 'encobre. as faltas, as 
·, l)ulpas ou os crimes. da administração. . . · · ·· . . ·. . ... · . 

· Si · não . acceitei a·. responsabilidade como . Relator da 
· Guerra, de agir sob. os· impulsos· do partidarismo, tarilbeJll es
. ·pero não merecer do paiz, qa nação inteira, a censura as
afrouxar, por affeicão, por contemplação ou para proinov~r in-

. teresse pessoal meu. . . . . . ·., . · . , , .. · · . . , 
. . . Nunca, por. odio ~em por affeição, deixei de cumprir .com · 

o meu dever.· · . . · . . · . . ·. 
. 7-.. ·._./ . ' . . : ·. • '," . 

· Na administração da Guerra hei ·de· estudar todos os · as-
sumptos com· a mais completa serenidade de e'spirito'.' '· ·, · 

' :. · Esqueéeu,_se, falvez, aqueJie· orgão da imprensa, hoje 
' plantado com 'os outros grandes robles ·da imprensa, ·de sua 
· propria defesa, entre as grandes arvores que fazem idloresta 
dos suicidas; esqueceu-se· elle de que· 'as imputações que estou 

· · agora recebendo; as injurias, as àccilsações, ··resultan:tes da 
minha propria resistencia, em um caso em ·que, si· eu· tivesse 

· motivos pessoaés: para agir, derivariam antes 'do meu resenti
. '·menta pela iinpreiisa que, encontrando em •plena defesa·!'da 

·· sustentação do seu caso,· imparcial,· abstracto·· 'iim · defesa· dos 
velhos princípios · liberaes· ·que·, forà.m a formação· do. meu . ês- . 
pirlt"o; l}OÍ! dias da minha . aurora intellêctual; esqueceu-se 
O Paiz ·que estou merecendo estes' apodos exactamente ·porque · 

; resisto e combato e pelejo pelo principio da liberdade de 
· 1'mprensa · · ·' 1 · •• • · • • 

1 
• •• •••••· • • · • • • • - , I' , > • ' ' • o' ' I ' ' 

. . . Pois .ni!.o é â reclamação de um jornal aqui :.é dé 'outro 
• aco~á .a p~ova 'evident,e de que teem intéress.és sup_erióre's"ai:is 
propr10s mteresses. abstractos. da defesa dos .seus direitos ?' .: 
· ·Por que· é que elJ'es. olvidam as suas .proprias · gau·antías, 

. ,a n.ecessidade da ~u,t( conseryaçlio, · a· presel'Vaclio · do conjiinoto 

. de. tutelas no exerclclo de s,ua ~ccão. e da ~ua profi~slio 'l Por 

. od10. a ·outros collegas .? P,or · odao a outra 1mprep.sa ?,}lor ,in
, veja de outros orgãos?.· Por·inveja· de'· outras ·emprezas· ·ou 
. por que ·haja ·mais ·vantagem. em servir s·ervilnient.e· ·ao Go-
verno do quéobeàecer: aos reclamos da :opinllio 'l > ·. · ' · 

. · · Haverá, li.ntão, neste paiz 'uma forca; :para os · jornàes, 
uma forca ma1s justa a acatar do que a··.propria opinião pu-
blica ? · · · · · ·· · · · · · ' · · · · .· 

. • Te_rá acaso razão o 'Sr; Epitacio · Pes~Oa ~a sua· explosão 

.da ]?rala' Formosa ? · _ · . .... . · · . 
. 'l'omo, pois, serenamente o meu r~.;;no, prosigo 'defendendo 

·a causa da liberdade de, imprensa. . . . . . · ·· 
Adeantada vae ·a.hora, Silo 4- horas da tarde. Meu· amigo, 

oollega e companheiro de representação, Senador Paulo de 
Fr\mtin, pede~_IJ?e. que. encer~e~. -!IS . minhas considerações de ..... 
}lOJe para perm1~hr a.su~ensJIO deis·, o.ebat~li x:ela~i~o~ a,o Or-. 

·' ' ... 
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.oamento dlJ.. Ma_rinha, suspensão que vae ~esultar d~s emendas 
ql.jq.S. ·Ex. envmrá ~ Mesa. · · · · · . · 
· · · · :·Em .conscquenc1a :do appello .de. S. Ex. a m1m vou sentar
me, encontrando-mo, entretanto, perfeitamente folgado, em 
condições ainda de'' pelejar· nesta ·tribuna durante 24·. horas, 

• cer/.issimo de que si eu quizesse, como sL eu·. quizer, os nobres 
, Senadores passarão· momentos. angustiosos, parque terão de 
. ficar aqui. no: recinto até.· meia..,noite,' . . . . . · · . . . 

Terão forças, . saude . e energias passiveis para:· ~nto ? 
Duvido. ·. . : .. . . . . . .. . . . . 
, Entretanto, · eu · aindá. me conheço ·sufficientemente, 

. Sr. Presidente; não são ~o ou 12 horas· as· que íné possam pôr 
1

' fóra do combate. Aó contrario; este rea,lejo quanto. mais .to
·. cada mais se. afina .. Nem-~me. canso physicamente; nem intel- · 
. leclualmente. Esta• n1assagem dás .cellulas cerebraes, de q~:~ando 

. . em· vez, é necessario · para desenferrujar. o miolo, para des-
. oxydar o. organismo. · · · · .·. · . . · ; .. . · . , ·.· . 

- • , ' , I , ,. • ' ' 

· ·., H a, 1iorém, uni temor: ~ ode fàtigar os collegas, é o ·de 
extenuai-os, .de aborrecei-os, salvo. quand~ elles ee a]lprrecem, 
quando se .. zangam, quando querem· fer1r · o OJ,'ador; porque, . 
neste càso,. então, o facto de cansai-os constitue, para mim, 
não· un( vexa'irit\ ·um constrangimento, mas :um prazer• porque 
não ha J;l}aior ·prazer do que· o de aborrecer o adversaria . 
quurido · este quer amollar ·e abOrrecer .. Ahi ha a retorsão: é 

. déliDioso !' 'Tenho.·c~rteza então' de· que ·amofino muito mais 
·'do· que'·aquelles•·que 'me querem ·aborrecer; ·... · · . 

. · Não deixarei entretanto, a tribuna sem dirigir um appel.lo 
aos meus. ·horir'ados· collegas e amigos, para 'que retirem da 

· ordem do dia a· ma teria oonstante'·do' projecto· do 'Sr; Adolpho 
'Gord·a·r···l'·•• .. ,,.,. , .·· .. ··., .. ·. ·· 
'- ... ·~:· ', '', ,,: ,',', I'' I ' ·, •' '.• . ..::· , · .. ';':', . ....:• , 

. :Ainda .:ha dias, me dizia o . Sr.·. Deputado Raymundo : õe 
· Miranda: o projecto tem 16 ou 17 artigt>s .,;_ a1iás o projecto 

· . tem 21 -. fallarei. duas vezes sobre cada artigo. . · ' · · 
· · : Não !1a, pois; meios· nem modos 'a e eonvertel-o· em lei, 

·este ânno·~ Eu· mesmo já:mostrei' o numero ·de vezes que tinha 
' o'·direitó de fiilhir, si ·.q1lizer, ·ein assumpto desta natureza. 

· · Para' que. tein\ar;· si ·se .trata "--- vamos dizer· a verqade :...:. não 
· · de ·um o:sstimpto' partidario; mas· de materia ·que enyolve a 

respbhàabilidade, para :as homens políticos, 'de'·abrlJ·· mão de. 
princjpios, : qüe são essenciaes, não . para·: qufilquec. espirita 
republicano .tão· s!}mente, mas pava IJU!llquer c.onsc.iencia quita, 
·para: ·qualquer. mentalidade .que· se.· não -deixe. infjltrar. nem 

·, , dominar p~Ja ,subserviencia, ·que . não· se .: deíxe . ·seduzir nem 
. arrastar l_)C)r moveis subalternos ? I : . . · .. . . , . 
· .. :. :Não ,lÍa. da :minha parte intuitos politicas ou . partidarios 

em .resistir IÍ. dei de imprensa -:- h a o intuito impessoal .de 
.resistir a. unia medida,. que eu reputo··de· retrogradaoão .poli

.· tica, de violação de principies essenciaes, . de· principias oar-
deaes da vida moderna. . . . . 

Não se trata sequer :daquillo que se chamam principias 
~epublicanos; daquillo ·que 'se.· denómina rigorosà e technioa-

. mente. direito humano. Tràta-se da 'defesa, nesta tribuna, de 
principias· que· affectam .. as ·garantias· dos··.homeris de trabal.ho, 
dos syndicntos operarias, dos monarohistas, dos in:imigos da 
i'órma. de governo, dos reyislonistas, dos unionistas, .. dos par- . 
larnentaristas .e . de q~~.t~.s, ,~i~~. ~~.~~o. aQc:e~-t~!JdO a:S nor~. 
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mas, moldes. e linhas da vigente ~stru~tura poli~ic.a, .se jul
guem no dever de aconselhar, de dtvergtr,. de reststlr, quando 
entenderem que as leis, os nrincipios e os interesses. publicas 
esto,iam ameaçados ou ferid.os pelo Poder Publico, pelo Go-
verno, pelas administracõcs l . . 

A minha resistcncia é absolutamente irreducÜvel, como 
irreductivel é o acto de collsciencia. que a determinou. E é 

• 

· úm. acto de fé e uma resolução de cot•ag.~m. E' a realizacão 
. de uma vontade invencível, dete:minada pela~ exigencia~ de 
.uma consciencia, que tem a vontade e o poder até de dommar 
as fr~quezas,. as debilidades physicas, ve11cendo a propria en- . 
fermtdade l · · ·~ · .. · · · · · · · · • ' . 

Julgo convimcidament1.1 :.prest.ílr .um scrvico, não no Se- . 
nado; não ao. Podei· Legislativo, não ao Governo, não ao paiz, · 
mas a tudo isso conjunctamente, po1·que a minha defesa e a·· 
minha rcsislcncia exprimem a salvação da nos&a cultura, da 

. nossa civilizacão c da nossa honra .. (Mttito bem. Muito bem.) . ' ' .. . ' . . . . ' 

' ' • ' I ' 

. O· Sr. Pauló' de Frontin -.Peco a palavra; · , 

. o Sr. Pre~ideute...:. Tilltl ·a _palavr~ o nóbr.e Senador. · · 

. O S~. Paulo de Frontin (') - Sr. Presidente, quando ·. • 
'solicitei a inversão da ordem · do dia,. foi ·exactamente para 
apressar o andamento· do or.;:amento da· Marinha. e:da lei de 
forças. . . . . . . .. . . . . · 
· Pretendia faiet• considerações bastante. extensas sobre as 
necessidades da· reorgan(zação de. nossa Marinha de Guerra, e 
igualmente referh·-mci aos· actos· do Governo contractando a 
mlssão naval· estrangeira. O projecto, porém, estâ em segunda. 
(Jiscus~ão, e com' a';apresentacão de duas emendas; voltará á 

· Commtssão. · . · · ' · · · 
· .. Não desejando demorar o seu andamento, eu me· limitarei 
apenas a ·justificat• em. algumas ,palavras as emendas, afim de 
qui] ellc ·possa ter a marcha rapida; facilittindq' ao Sen11do o 
exame eonvcriicnle • do orcarrienlo ·e das .. emendàs . enviando o 
rocamentó á Camat•a, .de modo que a 'responsabilidade do atraso. 
não pese sobt•e . esta Casa . do ParlamentQ. . • . .- , 

. . . ., , , . , . I , .. . . • -- .• ' ·' . " : . , . . . : 

Nestas condicões,.niio faço mais do que ·seguir a .. ot•lenta• 
cão do illustre rclatc.r~ o· honrado Senador ·por Santa Catha

.. rína, qul\ndo em seu parecer tambem teve eguál objectivo. · 
, O artigo segundo' da pt•oposicão enviada pela Camara doa 

Deputados estabelece. qpc 1'ica o Govet•no autorizado a despen- . 
d~r aJé cem mH. contos de réis, por meio de. operação .. de cre
dtto, podendo ser parte em ouro até a base de 1. 500 contos. 

· · . Não me ·parece que haja necessidade dessa:restricciio. .Tá 
freou ;estabelecido que a quantia deve sex: até ioo mil contos 
de l'IÍ!S, '' . 

. Or•a. desde que se não declara que. o ér.edito· ti' em ouro·, 
l.fJso (tll:tu, olle é mn papel, Pat•a que essa restriccão, de -1~ üOO 
contos, oure, que apenas af!ecta a nossa taxa tlc 'Ca!Ublo ·em 
4. 500 contos, no total de 100 mil ? · 

... ~. ' ' 

' . ' 
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. . ' 
Portanto, a primeira emenda que eu formulei supprime 

ns palavras desde -.credito -.até o final. . 
· · A segunda· emenda' Lambem é relat.iVa ao mP.Rmo .artigo, 

lettra c. Onde se diz que o Governo é autorizado a gastar 
aquella qunnt.ia pedida e calculada pnrn as despesas com a re
organização da Marinha, inclusive o melhoramento indispen
savcl do pessoal contractado para as respect.ivas obras·. 

· Parece-me que o pessoal contractado póde não ser unica.;; 
mr•nte para ··as obras. Essa. restriccão -· para as respectivas 
obras - não me. parece procedente. Sou portanto, de parecer, 
que igualmente essas nalavras sejam supprimidas. 

São essas as emend'as que submetto á consideraoão•do Se-: 
nado reservando-mo para, quer perante a Commissão, quer 
em terceira discussão em plenario, ·apresentar outras emendas 
r~lativas ao ·projecto do orçamento da Marinha. (Muito bem.) . ' ' . . ' 

' -
Veem 'á mesa, são lidas, apoiadas e .postas em diseussão, 

com. I! proposição, as seguintes . .· . · . · ·•· 
. ' 

EMENDAS 

;,·- N. 1 
..... 

' . I ..., . 11 ' 

Ao a'rt. 2.• Supprimani~se as ·palavras: · . , · 
cpodendó- ser !parte em ouro, até· .a base de mil e qui-

nhentos contos ouro:.; · · 
·. . Rio . de ,Janeiro, .. 5 de . dezembro de. 1922. 

Fl•nntin·. ·. · · ··· 
Pa1tlo de 

N. 2 
.. · . . . . . . . . ' . (. .:. . :? 
Ao ffie,smo artigo, letra c, supprimam..se as ·.palavras «,para 

. aR -respectivas obras:.. - Pa~tlo .de Frontin. · · . · 

· N •. 3 '· 

· Corri,ia~se a consigÍlação, na parte referente aos audito
res,· de accOrdo com ·os· vencimentos . fixados no decreto nu
mero 4 • 569, de 25 de agosto de i 922 ao .. juiz dos Feitos da· 
FézenCla Múnicipal, ao qual. estão equiparados em vencimentos 
na qualidade de antigos auditores de Marinha, ere-vi do art. 6•, 
n. 2, da lei'n. 26, de 3(} de ·~ezembro de.i89t e art. i• das Dis-' 
posições Transitarias do Codigo de OrganizacAo Judiciaria e 

;Jlrocesso 'Militar, a que se -referem- os .. decretos ns •. 14.450 
de 30 àe outubro··,de 1920 e 15.635,-de 26 de agosto de i922. ' , . 
' r· Sala das sessões, 5 de dezembrp do t 922, - Godo(ret!{l 
·Viunna. - J o.wi E11sebio. 

Justificativa · 
' ... ~. 

. '!'rata-se' de um caso julgado pela Commissiio do Financas 
do Senado. · . . · · · · · 

Quando nesla Casa ·do Congresso era discutido o projecto 
que. convertido em le~ estabeleceu no.va tabella de· veneimen
tos para .o.~ membro~ oa magis.~ratura em ger111, fpi offerecida 

,., 
' ' 

., 

. _,, 
'! ,, ·,'I 

... ,. 

~.' -: 

'-'\ 

, . 
. . ' 

. ' 
•I" 

' .·•; 

. 

. ' ... 

' ·/,· ;; 

. ·.,'i , ___ ,, 
. 

'· .. ·:,::_i, 

... ,···< 
' '~ I 

J' 'I 

. :·:· 
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' '. 
emenda . in~ndand·~ resP-eita~ o direito. ã essa . equlp'aracã6' de 
v~ncimentos ao juiz dos Feitos da .E:azenda .Municipal, em .c'!jo 
gozo ·iú ~ achavam os actuaes auditores da 6', .i O• e ·u• cu- . 
cnmscripções ·judiciarias militares (Capital Federal e . Rio 
Grande do Sul) . . , 

. . .A 'C~mmissão de FirÍancas reconheceu ~sse di;~itp, opi-
• uando, porém,. pela .desnecessidade da emendâ, nos seguintes 

termos: · · ·• · · · · · 

• ·, «A CÔmmÍssiio de. Finanças examinou . o .,assumpto 
e deante .das.•,disposicões transori•ptas.·e 'de. dutras vi
·sentes.ao tempo da,nomeação-do.s auditores de ·<Jl.le se. 

. .trata, ·parece-lhe · desnece6saria, a emen~. · Com· e1feito, 
.parece-lhe (óra de· tfuvida que. os· direito.v .ein cujo gozo • . 

.. . ·;e··acham .esse~, audtfOI'es, não• (oram .vuados nem podem 
;e'r restringidos pela nóva tabella . ,de :. vencimentos, •. , 
(.Oiario do Congresso' de 16 de ago.sto de 1922; pagi-
na 2.885.) . . · . . . · · 

'•'' .. 
· De facto, como magistrados da JustiÇa Militar, ainda teem 

. os .actuaes auditores os seus vencimentos equiparàdos aos do 
·juiz dos Feitos da Fazenda Municipal, por. :forca do art. · 6", 
~isp~ ~a lei n. 26, d~ 30 ~e dezembro de· 1~91~ que '}Ssim 

\' ; ...... :' '1. ·.;, ' " 1.,' . I ~··' •. i.:.' ,. 1 ·.::• 

, ·, .,, «O .. .auditor d.e Marinha fica equiparado .quanto· aos . 
vencimentos ao juiz de direito da Fazenda Municipal,, 

~ · Assegurando esse direito, o Dr. Juiz- Federal da i• Vara, 
na sentença ,proferida em 7 de outubro de 1912, acoontuou 
eui ·'um ·dos. •é6nsiàeranda: · · · ,,., · " · · 

.. •, ·, ·, '· '•· 

.. «Considerando que foram os auditores de Guerra 
e de Marinha.equiparados quanto á vitaliciedade e mon- . 
tepio pelo decreto legislativo n, .58, de 29· de Janeiro 
de !892, teM.o. dado .. aos: da Capitlll ·Federal. a, let . n., l!B, 
de .so de dezembro. de: 1891-, ar.ts.<B~ ,e 1~,; vencimentos' 

. iguae$ aós, :do J..uiz, de,Direito·.da ,Fazenda Municipat •• ,, 
. (Dia1•io Official de 14 de novambro de 19131) • . .. . • 
'"' • ·, ··, .. ·_,_ '~~;,- ,)·, -'·:· ....... •• ! ,._' -:--. : __ !·,: ' "",; ·, . -~ .. 

. ·POI:' ;.seus ·jurídicos ,f,undamentos .foi essa sentença confir •... 
ma da unanimemente: .pelo. accordan(do. Supr.emo T.ribunal. Fe
deral de i4. de novcmbr.Q de 1913; · (Diario O((iciat citadp). , , . 

' . , , , , , _... ' ., • ' . , '~ .. , ., I , ' J, ': " '. ·. ' 

.. •N. 4. ., • 
, ·' , , I 

.J:'ica .o Jloder Executivo aútorizad~ a a'brir: o credito ne~ • . 
cessario l•lll'a pagamento .da differença de venr;imentos . quB 
computo no:: auditores .da 0" Circumscripção Jurlic'iarin. Mili
tai:. --:· . .i~<risdi.cção .·.da •Ar~~~ a - .. de acçOrdo C\!)Itl ~~ yenoi
mentos JJ:\a<lo~. no decreto n: 4;569, ·de 25 de a!,'osto .de 1922, 
ao juiz elos .l!'eitos da Fazenda. Municipal, ao qu~J. estão. e qui- · 
parnàos t>m vencimentos, na qu(\lidilde de, antigO:J :auditores de 
n. Ul'inha da. Capital .Federt~l, .. ax-·vi elo .art.. ÜQ .,cl!l .lei n ., 26, 
!.I.IJ .30 de dezembro 'de i8Íli, c nrL, i• das disposições trari-

' 

·.,.' 

. .-.. 
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~itoria~ do Codígo de Organização ·Judiciaria e Processo Mi
l!Lar 1\ que se referem os .. decretos ns. 14.450, de 30 de ou
tubro de 1920, e.15.635, de 26 de agosto de'1922. · 

, •., • , : . :. ' I . • ' ' . . , 

. .Sala das sessões, 5. de dezembro de 1922. _:. GrJdo(redo 
Wanna. - Jost! Eusebio. . · 

,·1. 
! l.' Justificativa ·' , . 

. Tràs-se de uin caso jul~adó pelà· Commisstio de Finan • 
. ç.as do Senado; .. . . . - . 

; Quando ·!!esta Casa d.o Congresso era discutido . o projecto 
que,· convertido em -lei, estabeleceu .nova·. tabP.lla ·de · venei-
rile?tos ·para. os membros da magistratura ém geral, foi o!fe .. ·. 
rec1da emenda, mandando respeitar o direito a· e~sa equipara
r;ão de vencimentos·· ao juiz dos Feitos da .Faúmda Munici
pal, em cujo· goso já. se,·Íiehavam oa actuaes áuditores da 6', 
1 O• _e 11• Circumscripções Judiciarias· Militares. r capital ·Fe
tlt•rnl a. Rio Grande do Sul). ·. . ' , · · 

. , . A Commissão de. Finan\)as reconheceu. e9Sâ . direito, opi
nando; porém, pela .. desn~sidad& dt. eménd&, no11 iseguin~ · 
lermos: 

' .. 
' . ·_.· "A. Commisàão de Finanças. examiilOli o assump_to' 

e deante dás disposições ,tra:nseriptas e_' de. _outras vi
gentes _ao tempo da n~meaç!o ,.dos .. auditor&s ·de qui} 
se tral.a, parece.:zhe desnecessarta a emenda. Com ef-

. feito, parece-lhe .f6ra .de. duvida .que. os. d,irettos em 
. J c.uJo: goso se. acham esses auditores não fnram visados 

... nem .. podem. 'ser restringidos pela nova tabella d;e . v~n,
. cimentos." (Diarió do Congresso, de 18 de agosto de 
,1922, pag. · 2.885.) · . · . · · . 

· . . Ô que é · facto, porém, . é que, a ~espeito :dessa inter-. 
• pretaç!o, os auditores ainda .não· percebem . os vencimentos. 

nu e,· por diretto, lhes competem. · · ·, 

· : O Sr. Pres~dent~ -Em 'virtude das e~éndas anresentadas, 
a disru~são fica suspensa afim de ser ouvida .. n Commisslío 
do Finanr;ti~, . · 1 .. · · · ' 

' ' . . 

· .Fihcxa oA.s fonQAs .o~:-TEnRA PARA .{92s .. 

. . 3• diséuss~ da pl;'opo~i-cão d~ Camara. dós !)epu~ados 
fó2~-~· de -1.927 .fi:x:a:ndo as forcas de terra p:~ora o _exereioio .de. 

' ' . ~~~ ' ' ' ' ,. 

O Sr. _Paulo de Frontht ;_ Peco a pàlá.vra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem ·a palavra ~o nobre Senador. 

O Sr. ·Paulo de Fr~ntin (pelá ordemi - Sr. Presidente; 
com a lei de fixação do forças. nãQ se dó. o mesino · quo em 
relação n~ orof!_mento da 1\lariniba. ~sta p:oposic~o está e~ 
3• d1scussao. 'N'ao é, portanto, p~ss~vel, sem mcovementes, dei-

I 
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xar de faz'er ·as considerações· que merece e apresentar ~! . 
emendas quo julgo :neces&arias, · .. 

Estando a hora muito adcantada, peco a V. Ex. que 
consulte o Senado, - caso V. Ex. mesmo não queira ter e:>sa 
amabilidade - se conocde seJa l·evantada a sessão immedia
tamente, ficando eu com a palavra para amanhã discuti!• esta 
proposição; . · · . 

O Sr. Presidente - O Senado acaba de ouvir o requeri
mento formulado pelo · nobre senadM pelo Districo Federal. 
Os .. senhores, que o approvam, (}Ueiram levantar-se. (Pausa.) · 

l!,oi rejeitado. .· , 

o Sr. Paulo de Fronth1 (•)- Agradeco,Sr. Presidente, a 
amabiliúnde dos meus .collegas, que ·me for1,1am a fallar até ás 
cinco e meia horas da tarde. SS. EEx .. apenas conseguem obri
gar-me a pcrrrianecat• na tribuna, sem coresponderem 110 . meu 
gesto, pedindo e obtendo do St•, Senador· Irincu Mach1ido .per
mittisse que o orçam~uto da ;Marinha seguisse :hoje o . seu 
curso. · 

. o SI!. JaL"'EU MACHADO: _.. E; va~dade. o mesmo pedido 
V. Ex. me fez oom relação ao or{lamento do Exterior. · 

O S11. P.wi;o DE· ]'JtONTIN - Sr. Presidente, depois · da 
grande guerra' .munrlial, todas as naçõe~ tiveram. como prin~ 
cipio e como fim de seus actos· evitar que as guerras se pu
dessem·. reproduzir e, dentro desta orientação, tomaram como 
medida principal. a que consiste· na reduccão das forcas mij-
1itares. · . · .. · .. · .. . · . . 

. Nos paizes .em que o serviço militar é . obrigatorio,. essa 
medida .. foi com. a maior facilidade attendida, ·tendo-se ·a con:. 
seguido com a reducçãu de. tempo ·de serviço·' que deviam 
prestar todo-s os que eram alistados. . · . . . . 

· · Em !<'rança, P.ouco untes de :1914, ·rio ministcrio Barthou, 
tinha-se conseguido restabelecer o serviço· de tres annos, que 
uma campanha politica Intensa havia. reduzido anteriormente 
a dous l.l que um mo\·imento ·dirigioo pela· corrente sociali~ta 
procurava diminuir, ainda mais, fazendo com que· ess-e serviço 
se realizasse .apenas pelo prazo do u.m anno. . . . , · 

Não huv1da que, naqueUa: occastão, perante as nuvens quo 
ameaçavam desencadear ~ guerra e que já se tirihanl' patcn-: 
teado, não só nos. fatlto~ de Agadir, como· tabem 'pela· tensllo . · 
existente desde a tei•minação da guerra balltanlca,· nà zonà do 

· oriente europeu, .era •evidente a conveniencia: da )Jt'at1ca do· . 
velho dlotado: cQuem qtttlr evitar a guerra necassita preparar~. 
se para a paz:.. Da h i, ·o· motivo pelo quaL 'a lo i Barthou veiu 
ser ,de uma effici·em1ia. f:xtraordmarla para a' França,. poupo 
antes da. declaração da guerra mundial; facultando-lhe os con..; 
tingentes que de oul.t·a· fórma 11epz•esentariam :apenas dous 
terços daqilelles ·que estavam· debaixo .. das• armas, quando, nos 
primeiros dia~ de .agosto, f.oi declarada .à guerra {Hila Alie-
manha. · ~ · . . . . · · · 

Pelo •rratado de Versailles, providencias tambem· foram 
. tomadas para que a Allemanha não continuasse. a ter um . ~ ' . 

'. (•)Nilo foi revisto pelo orador. 
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grande exercito. Essas IJl'OVidetJCias foram até ao extremo de 
estabelc~er como m!1•lidus assecuratorias da destruição de nr" 
mamenlos o de esqundrn~. a impossihilidndo do construcçüo de 
aviões 'militares, pm•mittida apenas a construcçiio de· aviões 
commerciaes, realiznwlo. portanto, um con,iuncto de medidas 
para. impedir que em Um prazo curto pudesse, sob um pre~ 
texto qualquer, hawr· uova ·explosão, que viesse perturbar, nor , 
completo, como tinha at~ontecido na guerra mundial, a segu~ 
rança .da vida, renovv,ndo a enorme mortandade havida nessa 
guerra. Essa mortanrlndo. póde ser .. avaliada, sómente .nos dous 
grandes paizes -. it Allmnanha o a França - em cerca de tres 
milhões, não. fali ando d.:t nume.ro do. mutilados, dos que· não 
podem mai.s prestar serviços na vida civil, que orça 2m cerca 
de. dons milhões; ~endo, por :sua v.ez, elevadlssimo,. não se 
podendo precisar o numero. do mortos quo houve no exercito 
russo; 3Dbendo-se que na Inglaterra . attinglu a . quasi um 
milhão; o mesmo. ac,mte11endo com os Estados Unidos, a Italia 
e os paizes ballmnicõs, ainda que. em proporções. menores; de
terminando ,um to.tal lito avultado ·como não houve ainda pre~ 
cedente historico. . . ·.· ' . . 
· · ·.· Como disse, teminadn a guerra mundiàl. o obJectivo col~ 

limado foi a reducçlio · dos effectivos militares, isto é, os . da 
terrà e mar ....... · · - · · . . 

. · Em F1•ança; a lei e.stabeiO\lcu a redueç~o do serviço de tres 
annos. para 18 mezes, isto é, a metade. ' · · .· · . 

- .E' ·exacto que 'COm a restituição da Alsacia e da Loren·a, a 
população da ]'rança teve 'um aecrescimo de cerca de · quatro 
milhões, e portanto, o alistamento se eleva, cqmo consequencia, 
a um .numero . maior do que existia .. antes dessa restituição • 

. ·.·Todavia, o numero .global é muito inferior ao que era de~ 
rivado da .lei Barthou, que regia o alistamento militar antee da 
(,'Uerra iniciada em agosto de. 11!~_14 -. . · · . · 

Nos Estados Unidos, a mesma orientação fo-i seguida. An~ 
les da.;guerra. mundial.o exercito norte americano era reduzi"
do; não havia o serviço obrigatorio; a lei do sorteio não exis

. lia , Igualmente. Era o voluntariado que fornecia os elementos 
· neéessarios ao. exercito então alli existente. Tendo resolvido. 

declarar a'. guerra á ·Allemanha ·e associar-se aos alliados, os 
Estados Unidos tiveram de tomar uma serie de. medidos para 
constituir rapidamente um grande exercito. O, Senado. conhece. 
p'er<feitamente quaes foram essas medidas, o modo pelo qual se 
deu promptamente a instrucção militar, em um paiz . de 110 
milhões .ae habitantes, onde as levas se contaram por milhões, 
o a ·possibilidade de, por unia acção extremamente desenvõ1vi~ 
da' e.:Pl'&tieada efficazmente,··niío só pela esquadra americana, 

· ·. ilonio principalmente pela ingleza;· poderem: essas .tropas 
désembarcar em varios .portos da Franca, onde obras Jmpor~ 
. t.antes foram executadas para facilitar não ·SÓ o desembarqun 
das expediQões militares;' mas ainda, o de tudo que ó impre~ 
ecindível a e lias:- munições de bocca, artilharia pesada, muni
r,ões .de guerra, emfi.m, .uma quantidade de generos a transpor
tar que denotaram um esforço phenomenal - e que . a Al!e~ 
mooha nunca· tinha previsto nem supposto possivel'. · 

Ainda em 1917, quem lê. o quo' foi escripto sobre. a guerra 
mundial vê que a. mentalidade allemii, não. só. a· do Imperador, 
a dos chefes do exercito: HindenbourS' ·o . Ludendort'.f, mas 
Igualmente a mentalidade da populaoão civil, considerava: como 

.·• 
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' . ·; 
um bluff·· a intervenção norte-americana, pensando' que della 
nada de util result~~:ri.a, n.ão exi.stíndo: absolutamente .a. pre,;, 
occupacão dessa effwlencJa. F01 só e.m 1918, depois da grande 
offensiva · allemã, com~ada nos primeiros mezes ··desse. anno, 
que se poude ver, pelo que se passoü em San Mihiel, e, depois, 

. cm outros pontos da Franca; qual 'era realmente o valor dessa 
coopartioipa()ão. · Era,· porém, tarde, Os contingentes ameri.,.. 

·. ranos se succediam constantemente; ji\ estava em Franca mais 
~e um. milhão de '·homens. e 'havia segurança· de q~e a elles, se 
JUntariam tantos outros quantos fossem necessar10s para que. 
as. reservas indispensaveis á victoria .fossem conseguidas. . : .. 

• • · O que depois s!r deu demonstrou plenamente a .. convicção · 
•. exacta, a opinião daquelles que davàm gioandevalor á ·coopera-

cão da Amarica do Norte. · · . · · ·. · . 'J . .· - ,... .. .., .. , 'I . .. ' ' . , 

. Quándo, depois dos primeiros incidentes, direi mesn'lo, dos 
primeiros desastres. alliados, dUrante a grande offensiva alie;, · 
mã, em 1918, foi resolvido o. commando unico, .os a!liados en-

. !rogaram 'ito marechal.Foch a âireccão da guerra, das .. ópera-. 
· çõcs militares. Nessa occasião teve-se opportunidade:.'de :ver 
. qnn! . e~a: já a .. P·arte impor.tante que . .ia desempenhar o·. exercito 
~nv1ado pelos Estados U;tlldos. e que estava, .desde aquelle mo-: 
·mento, não mais sob a direcção isolada do general Pershitig, 
mas, sim, sob a geral do .marechal.Foch. · .... , .... ~ . ·· ·. · . 

.. ·.-• .,. . , .- • ~ . · ... · : - · r. ; • , · , _,. ·- · • :, · -• · ,. ' · .' .' · · - • ' : • 

Pois bem, os Estados: Unidos r:ram Uma 'r.arão cornple
tàment.e alheia, póde,.se. dizer,.,á ·guerra;.-porqt~c~ .a .nllo•·ser 

' no começo. :do .seculo passado com• o Mex1co, am1la na depen..; . 
· dencia ·da. Hespa1,1ha, parà. conseguir a annexação no seu· gràn;, · 

de ~rritorio·.da parta que· constitue os Estadon~rmfinantes :!o·· . 
1\fexico, ·só teve uma luta intestina;: a guerra. da Secessllo .... 
, · O • Senado· conhece perfeitamente através >~o . que 'sobre . 
essa luta se . tem . escripto, ·. Q\Jal o · 'modli · por. que · 
OS · exerr.itGS .federados · e ; confederado&. s'e ' baterâiÍl e 

. corno- o· -general . Grant · .. poude ·. levar. á. · victoria os. 
elemento~ .·do' Norte, evitando. à. sep~raçlió .. do~ ·.· Es..;. 

· ta<los :Umdos. em, Estados dp Norte ~ • em Estados do S,ul; e ~o-· 
· terminando a eliminai;illo da escravidllo, mancha que alll exis-. 

tiú, como• éritre nós, aliás dürilnte um período m'&.ior. é Entl'8 
n:6s, .pe.Jà·.lei Aurea .de ·~S.'de.,m~io il.e .1,888, e~;s.n .. má~~IO.:~es. 
npparcccu ·de nossa 'legislação .com grande' honra para nosso 
'P,alz e em satisfaÇão 'áS. ,leis da humanida:de. e da: eiv~liZSQ!lO 
moderníi. ·· · · · · ·, -· ·. , :·• t. 

' . . • ' ' ; i ' , , ·· 1 ',- > • · ( ' ' • ~ • ' , -, ' _I ", ' ,.., I, 

. . , . Depois .dessa. l;l'llerr.a·· civil, nn é o meço da~ sép;únda metade. 
· <lo ·seculo passado, os, Estados T.Tnidos apenas ·tiveram à guerra 

com a:Hesnanha, de .que .resultém n• indenendenc!a. de Cuba,. o· 
a 'linnexação das, llha8 :. Phllippinas •. á ·grande, Repl\hllca. :Nessa 
SUerra, porém.· OS COrpOS eXl)erlic.lonat;_iOS"amerir.nnOR ~oram 
sempre excessivamente . limitados:·· a 'acção da. marinha de 
guerra sobrepu,iou a .das forcas· de terra •. : · ·'. ·· , · . 

· . · · Esta ·guerra, terminada rapidâmente, n!lo ~eve · con-
. sequencins ,desastrosas. nem para a H~span<ha, .nem ·p'ara os 
Estados Umrlos. ·O sonho de mdenendenma .de :Cnha foi renli
zit·do;. as Philippinás, com'o cnlnnla,. .'nas~aram d~ .uma metro-. 
pi)le r:ara · out,ro,, com Uma· autonQmia ni.uit.o mais completa, 
COil)O, po~sessfio dos Estados Unidos, dmxnndo. ~e o ser. da· 
llespanha. .. . ... :.· ........ ,.-.... :1 

t 
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' . Os Estados Unidos, que na guerra mundial< realizaram um 
esfor.QO· extraordiriario; que conseguiram crear ·um exercito 
expedicionaJiO de milhões de homens, · que providenciaram 
sobre wdas as outras medidas accessorias . á croação de um 

•. grande exe·rcito, · entenderam, e muito bem, que era indis-
pensavel, como segurança e em garantia contra novas guerras, . 
fazer a reducção dos· effectivos desse formidavel exercito. A · 
·ultima lei·. votada 'pelo sim Congresso reduziu a 125 mil· h o- . 

. mens O effectivo total'dO exército americano, portanto intei- . 
ramenf.e dentro da corrente que ·se generali?.oü· entre todos 
os povos,. quanto. á reducção dos armamentos. . · . 1 

.· :Si enc.ararmos o que. se passa na Italia, na Austria e em 
. todos. ,os .outros. paizes, excepção feita apenas da Grecia, da 
· 'rurquia. :e da R)lssia, .. facto igual severificará; · ·. ·. .. · 

· A .Grecia,~ apezar do .Tratado: ·de Sévres, não ·sej"Qlgo\l. sa
tisfeita no s~u sonho do . restabelecimento do grande· hele-
nismo.~.·>. , : .. · : . .· · .· · : ·· · , 

: Invadiu os territorios ·que tinham sido attrlbtiidos á Tur
quia, .~e .. conseguiu ·apoderar-se de grande parte delles; . mas, • 
infelizmente .,para. ella, a .Turquia preparou-se -e conseguiu 
vencer,· retomando não só aquillo ,que no. tratado de Sévres. 
lhe tinha .sido dado, mas invadiu ainda. !l apossou-se. de .toda 
a outra parte,:que tinha sido a.ttribuida á Grecia., na: fixac;ão · 
dós limites~ entre · ella: é· a Turquia, e que permittia. áquella 
uma: accllo ..:efficiente· na. Asia Menor. · , . . .. · · · , . · 
. · Na Th'ra'cia oriental, ·a Grecia obtivera, pelo' refe'rido tra· 
tado, An~rinopla, fi.cando · Gomitiu~tinopla .á. Turquia, · porém, : 
em ·condielies··' espectaes;, .estabelecida · . a . liberdade . complet:~ 
dos estreitoiL e uma zo.na · neutra em. cada margem . desses es- . 

· trei~os: "- margem europêa .e margem asiatica .. 
·. Pois bem,, que: aconteceu? . : ' . · . · . . . , . 

· Devido a· esta guerra. ma.llograda;, levada a:. extremo por. 
sentimentos excessivos de nacionalismo e reivindicacões hi9-
tor!óas; que não pareceram .. • justas ás . ··nações ; . alliadas e 
áqllellas que firmaram o tratado de Sévres, a Grecia, . voltou . 
nilo·,ás.·oondições ·anteriores á: guerra _mundial,. mas .·Bill situa· 

- ôãO'·POuco- diversa,daquellas ... Quanto· á Turquia, .deu-se o si.""-
. guinte: .Este paiJ;.'teve :necessidade· de; .invadido .o seu.,terri~ 
·torio··pelos·:gregos •. ·augmentar..:seu .exercito,· armal~o:comple-. 

·• tamente, :para poder reinvindicar os terrHorios' inva.didos. . . · 
. ·•::Ficaram,· pois, 'a Tur.quia e a Grecia .em:condicões·:espe-

• ciaes. Não 'POdemos.!. pro9urar· nes.tes paizes. exemplos, quanto 
á ·questão da reduccão. dos effectiVos. · . · • . , 
· .· Examinemos .ligora o que se passou na Russia. · 
' '' . Todos'. :'sabemos o 'que ' alli se deu. Uma rêvolucão entre

gou:' o .Jloder a 'elementos republicanos, contrarios á :aútocra" 
ela . dos:·czars .Esses elementos estavam imbui dos de . ideaes . dn 
liberdàde, e filiàndo~se os minimalistas. a todos os principios 
do .. parlamentarisnio. e do r.egimen representativo .. Foi. eleitn 
uma Assémbléa Na'cional. ·constituinte. .Essa Assembléa nií(• · 
foi de grande. duraÇão: teve .contra si ,Ós elementos extremi•-
tas, que. adoptavam os. princípios dn communismo. , . 

. . Os extremistas COI!lleguiram derrubar o primeiro governo 
rcpublionno . o .àpossnrem-se do ·.poder o · da · auLoridade na 

· Russin. Crenraín o exercito vermelho, e devido á nccão desse 
. exercito se teem mantido no poder, pois nüo · tom havido até 
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]tojo possibilidade do uma revolução chefiada pelos eJomentos 
Jlt"Ogressi~t.as e: pelos conservadores contra o commumsl.a, que 
(lreou allf o regímen dos soviets. 

Mas, como acontece sempre a todo o regimen"que é en~ 
f.regue ao elemento extremista, ·que não t.om a ponderacão 
5Ufflciente para ver o quo se. póde con:soguit· nas circumstan
cias do .meio e do tempo c procUl'a dentro., da ideologia ~os 
Jll"incipios que não póde ter · absolutamente uma verdadmrn .. 
applicação na pratica, o governo dos·soviets n~ chegou a resul-

. tllidOs que, doutrinariamente imaginava. . 
Eis a razão. · · . . · . · 

. · D'istribuindo os. ;grandés latifun'di·os l.erritoriaes aos e
1
amt -. :, 

~onezes, ·cuja. mstrucçllo, póde-se dizer, é quas1 ou oomp e a-
' mente nulla, mas cujo sentimento de proprie~ad~ é. contra. o 
c1>mmunismo, elles ficaram de posse, pela distribUição. feita 
<111 propriedade da terra, e foram· successivamente oppondo-se 
~s val'ias medidas cômmunistas decretadas pelas autoridades 
sovioticas, que dirigiam o paiz. Resultou, como consequencla 
<leste facto, que o governo dos soviels se viu na necessidade 
<le modificar, não 'só o que se tinha setabelecido na Consti- . 

. tuicão da Republica, mas. tainbem o que estava concretizado 
ern uma ser i e de leis ordinal'ias, e pouco. a· pouco. ·concessõ'es 
fl}ram feitas. · 

' . Quem .ler a legislação russa,'terá opporti.midàde .de. veri
' ficar as . modificações suceessivas que e lia vem soffrendo de 
· tiin a outro· anno. ·Ultimamente já foi. o communismo obrigado 
a . reconhecer a propriedade particular I · · · 

· , · Portanto, os prlncipios que tinha~ dominado na Russia . 
e que originaram a revolução extremista, foram s.endo· repu.,., 
diados, pelos proprios ·.chefes da revolução, porql!e não se · 
·adaptavam nem ao mew, nem ao tempo, nem .á. mstruccão, · 
'nem. á educação dos elementos. que.tinham de .governar. ~ 

.A causa principal da fol'ça :de que · dispõe ainda o go
verno acutal da Russia é que os calliponezes estão -satisfeitos· 
com a sua situaçlio, modificada·,. como foi, .. a legislação, .de 
accõrdo com o que desejavam·. E, como. a Russia é ainda um 
paiz' em que a agricultura domina: sobre ·as industrias extra:..·.: · 
cti'vas e sobre as manufactureiras; como·ainda.a grande máio
.ria da populaçlio está distribuída pela lavoura, .. pelos cainpos -
de cultura e pelos de oriaoão,-·,neste facto repousa a estabili-, · · 

. dade relativa em que se · tem mantido o governo actual . • 
. · daquclle paiz, garantido; além disso, ~ela forca, pelo. exercito .. 
. vermelho. . . . ... · · , , . . . . · . .. _ 

A Russia, pois; não •nos fornece assim elementos para que 
s~ possa. estl}da!' o. p~oblcma ·da reduoção ~os, cf.fcctjvos, do
VJd!l á situação esp.ec1al. em que se acha, s1tuaçi0 que se vae 
cada vez· m~is modificando1 situação que já rcstal\eleceu, . em. 
part.e o reg1men da propr1edade particular, :não· só agricola · 
ou terl'itorial, mas tambem modificou o regímen da. proprie- · 
dade na exploração das- industrias . extractivas e manufactu- · 
l"eiras recorrendo ~s concessões com· reversã(), e, muito pro
.vavelmente, deool'l'Ido algum tmepo, as reversões desappare
ccrão, restaurando~se a plenitude da propriedade menos em 
certas industrias, C!JjÓ caracter de administração pelo Estado 
convenh11 ser manhdo: ns estradas de ferro a navegacüo flu-
v-ial eo.u.~rns ~emelhantes.. · · · 
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Eis a evolução que .se est<í operat?-do, evolucã~ .Q~e posso 
chamar regressiva, em v1rtudc ~o mov1mento da ClVII~zacão se 

. realizar pela evolução progressiva, paSS!lD:do success1vamente . 
de prin,ciP,ios, ho.ie condernnados .P~I!l- c~v!li~ação m~derna, a 
princípiOs de accôrdo com esta C!Vthzaçao, mtroduz)ndo~se o 

· regi'men parlamentar, estabelecendo-se cada vez mawr hber
. dado, creando-se o principio federativo. nas dive1·sas f!a~tes 
ctue constitue~! o grande. todo da Russ1a el!ropéa· e asiatiCa, 
corno a Georg1a, a Ukrama e ouh·as. Repubhcas co.rn .autono
mia .relativa, ·mas mantidas dentro da Federação geral da 

, Republica. · , · · 
· Vemos, como dizia, que essa Nação não está· em· condicões 
do poder servir de paradi.gma aq nosso. caso.~ · . . . 

Examinemos o que amda·se dá· cm relaçao ao prmCIPIO 
. que o tratado yersailles quiz estabelecer. parà, de uma ve1., 
acabar com todas· as catnstrophes: que resultam das gUerras, 
principalmente, quando ellas, corno· a ultima mundial, teem 
corno .capitaes defeitos os de. envolver ·ncllas um grande nu
mero de nações e, principalmente, o da. sua duração. 

. . . Podiam. todas· as nacões que ·tomaram parte na guerra 
. mundial 'ter, de facto sido· combatentes, porque essa guerra, 

si tivesse apenas· durado um .ou dois annos, no maxirno, não . 
nos traria como consequencia a catastrophe economica ·. em 
que se debatem os .varios paizes do .globo. .' · 

· · O Senado ~abe qual a situação economica e financeira 
qpe decorreu dess~ grande g.uerr!l ~ A situação é de tal ordem 

. que, em ·.certos patzes, não ha' s1q.uer mais a noção do valor 
da moedl' antiga. . . · 

· · . Podia citar o .q..ue se dá. na Russia; mas já tive occasião · 
--de, ha . pouco, me referir ·ás. causa~ anormaes que affectaram · 

a· vida daquelle paiz, e que ainda perduram; por isto apenas . 
. ·-lembrarei um facto: . a deprecíacão monetaría tornou-se alli 
-tal que foi· neccssm'io estabelecei' urna nova moeda, um novo 

c rublo, cujo valor é igual a dez mil Vezes o .rublo antigo. : 
. · . Quando; ante~ da. guerra · mundial, principah~1ente nos 
· pai~e~ e~ropeus, er.a analysada a nossa. moeda, não era raro 
· verificar· que a scr1e de zeros que ella possue era assumpto, 
·não direito de ridículo, ·mas ao menos de .ironia.: · 
· . ·. Hoje acentece . exactamente · o contrario. O nosso real, 
que tein uma existcncia puramente nominal, fictícia, e a nossa 

; .' 

,. 1' , ... 

' .. . 
' ...... . 

,· ,'. :'· 

·• 

., .. -~/ 

'··_'~.< • 
' ·,.;;~ 

·.::-:;'1) 
1·,'( 

. ·miníma moeda, que .iá.·não sll encontra mais ria pratica; cujo 
valor é de dez ré is, representa uma somma elevada de rublos . 
antigos, si o compararmos· com a moeda russa .. -

· ~as abandonando esse paiz, vejamos o que se passa na :.,;.i 
-Austr1a, n11- Allemanha ~ em.rn~tros.P.aizcs sob o ponto de vista · :o;; 
da catastrophe econo!mca e ftpance1ra decorrente da duração /J 

. da grande guerra. . .. , .· : 
• , O nervo da guerra _: sempre se disse _...;.. ó o dinheiro, , . , -< :·:,, 
· porque si _com ellc não se obtem. o. homem; obtem-se tudo o , .t;::_, 

mais necessar.io; isto é, o carvão, o ·ferro, os-produ!lto& metal- . r.~; 
Iurgicos que permUtem ·a fabr~cacão dos armamentos, quer · t:'!, 
.nara a infantaria, quer 'Para a cavallaria,· quer para. a arti- . · ::·;; 

'lharia,. e ·tambom ·os. oanbõns pesados, os tanks, os aviões, .. :::·: 
todas as arma~ moderna&', igualmente. as. munições, as srapa- :- J:} 
das de mão,. os obuzes, emfim, de quanto se precisa em uma ·· .. 

'guerra.. Ml!-s i5a,r(l.; )sso, quanto .lJ!a-~~ tompei p)lr.a a guer1·a t~n-
19 'l:l,latol' ·e. IJ>. a ~omm~J :Qe mu~1çoe~ a abeo!:Ye.l', 1anto ma.1o~ 

. ~ ' 
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· é 
1aquantidade de armamento .necessario,. tanto. nl!IÍS avultada, · 

· é. a. quantidade. de dlnhéiro que exigem a sua· conC!nuagão e 
o seu desenvolvimento. · . :· , ·· . . ·. · . - ·. . · · 

Aponas iniciada, foi necessario, aos paizes de .menm::es re
cursos financeiros, como a Russia, recorrerem aos 'que tinliam· 
maiores capitaes accuinulados. e,· portanto, a .'possibilidade de 
fornecer esses recursos, de que aquelles não dispunham. ·. .. 

· · A França emprestou á Russia uma· somma avultada, para 
que ol!~ ~e. pudesse prepa~ar devidàm~nte J!arn a ~aii_~pailha 
que se JDICJava. Por sua vez, a. ~ranca se VIU em d!ff}culd!!-
des e teve de recorrer .a emprestlmos, que foram,. entao, fel-
tos, não <nos ·.paizes combatentes, mas nos' Estad11s Unidos. 1 A 
Republica Franceza ·foi: procur,ar recursos, e os obteve,· por .. em~ 

' prestimo, nessa na,ção, ·antes da ·sua· co'participacão .na· guerra , 
. mundial, ·e com · ess'es' recursos ·.· · ·poude .·· ·. desenvolver intensa- · . 

mente tudo quanto,. no: incio, lhe faltava. . · ··.: · : · .. . · , 
' . Depois da batalha dá Mnrne, se à Franca dispuzesse das 
munições necessarias á süa.:rapida artilhari.a · rli, ·ennhões 75; 
so tivesse podido 'immediat.ainente fabricai: arlilharla pesada, · · 
de que não dispunha·,· para competir :com· a pesada: dá :A.Uema-

. illlla, é muito prdvavel qu·e, em'ldgar da guerra de· trincheirási 
, que foia.dominante, nos annos.de 1916 a'.f917,·sillvo em'Ver-

dun, se tivesse pr6civjtado a ooncl_usão dessa !~rtlli.dayel luta •. · 
, · Mas, .para que· torlas .essas. usmas, ·que nao ex-J~tJam,. i' os-

: sem ci:'_eadas; para que outras, qu~ er~m destimü1as a. V!U'ias 
... operaçoes· ·met!lllurgtcas, fossem· traps1.ormad!ls em :u~m!lS' ~e 

guerra, em ·usmas de productos belhcos; havJa necessidade de 
. um elemento! .o :tempo; Esta necessidade de tempo. determi

l:ou, .ll?!llO çonseq1-1en~ia, p r.ecúrso á guerra· d~ .'rinciheiras, · 
·estabilizando os .exerc1tos, evttando que. el!es .pui.lcsRem a.:van.:. 

. .çar' ou invadi!• os. territorioà aléin . âos limites fixàdos .pelas 
.· ti'incneiras construídas,. que elles· pudes~em de,ienvolver .. a.sua 

ncçãó' .invasora. 'Faltavam muni(lões ·e a artilbar;a ~necessaria. · 

i 

·. . · Ainda. mais,. Quando a Italia .se· declrou a favór dós. alliá- . 
dos; .quando, posteriormente, a •. BUlgaria . se .. uniu' á .Allemariha, 
.ê quandô,:mais tarde,'.•IÍ Rumariia.·e.:à Greéia se ligaram aos ·•:. 

. alliados- a .• Turquia, quasi ,desde o inicio ·havia feito aUianca 
:com !aAllemanha·-· a .. oarencia de:tudo o que .era. eh3mento· 

_. ~ellico cr~sceu, .au.gmentou, · tornandor:-se .. indis!lensa:vel. novos , 
;:recursos ·fmancetros que•.at~endcsscm :ás 'nccesstdadr.s· crescen-·· • 
_.tes •... ... ,.,. __ --, ·:·,.: .>J\'· ,-'···.,,. .... ·'"·:··:.-.:· ••..• · .. · .... i.... -< 

.:.: 

· · · Se cada ,paiZ. tivess~ rio seu propriÔJerritorlo·.a' possibili-. 
, dade de reunir as ma terias ,primas indispensavelít' á· fabrica- ~ ' . . ,. ' 

.. çltiJ de tudo· que :era·. exigido pela' guerra, ·desde. nfl.-munigiSes · · 
" .:ie bocca até ás de guerra; .não· haveria'duvida alsúnia' de •que, 

•p_or meio. ~é cm.prestimos i ri temos, o problema.· ·poderia·. ter 
. ·sido· resolVIdo, como. o foi; em sua maior parte, ... pela Allema.- .. 
· nha, que, pelo bloqueio levado: a effeito pela esquadra ill8leza, 
.. se viu na impossibilidade; de certa data .em dQante, de reoeber · · 
· · ma teria pi·imn do. exterior.' Assim. mesmo; mf'primeira phase 
-· dà guerra;. isto é, nté a. deolaracão. da Italia: de .que· se alUava 
. · á .Franca; á [nglaterra .e. á Belgica, · havia poasibilidade· .de 
. , grande. importação ,de .v.arias: ·ma terias; prJmas. necessarias· A 
• :Allemnnlla, .pela·Italia· .. é.pelo perourso em transito ·inlierna"Cio- . 
·-.na! :nola•·$uissa, .por serem essas::duas ·Mil~S· neutras .DIIlllUella 
: ~nasiAo~: J\fas,.'.a p_ão -~~ J;mJnjcj*' t~l)~ QS:· Bllmai.s. r.EIQ'IU'so~ 

. ' 

' ' 
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foram sempre obtidos por elementos internos - emissões de 
papel moeda, de tif.ulos de divida interna, auxilio dos banco~. 
curso forcado das notas do Banco da Allemanha, Jacultando
lihe. a p·ossibilidade de não m·anter a .prôpurcíiu lia base ouro 
que como banco .<lo emissão, antes estava estabelecido ·e era 
obrigado ..... · . 

Na Franca, na il'nglaLerra e na Belgica, os factos <lecorre-
. ram ·de · fórma ·diversa. Este · ultimo' paiz ·foi totalmente in
vadido, a não: ser o peiqueno trecho de Ypres que· ficou pro
priamente··territorio ·belga, tendo necessidade . o· rei. Alberto·-.., 
que 'h a dous annos honrou a nossa Patria com . a sua visita e 
que recebeu de todas as nações civiliz'adas, pela sua acção .me
ritoria, defendendo' ·os tratados assignados, a denominação .de 
·Rei-Ueroe, de transferir a ·aéde do· seu governo para o Hav.re 
(St. Adresse) e de obt.er.auxilio das nações alliaâas. · 

-. . ,: • '·. . • • ' \ ') . ,I " ' ' • 

· ,A Franca, depois dos Estados .Unidos terem ·entrado na 
.guerra, estabeleceu. uma 'especie' de conta. de thesouraria com 
os. ,Estaqos Unidos,- fornecendo~ lhe .este· ultimo paiz tudo de 
·que neces_sitaram • os· seus exercíto's ·e reoebendc. empre~timoh 
á medjda das. suas necessidades, -que não se limitavam apenas a 

·essas despezas, estabelecendo; por meio dessa conta de -thesou-· 
raria, um·aaldo a favor dos.Estados Unidos, ficando assim· de
vedora, saldo que tená naturalmente de pagar, se o problema 

.. das repar11cões, a ;que daqui. a pouco' me referirei, -não· tiver 

. uma s.olucão, maj.s Jogica e justà do ,que aquella que está a 
:cargo. da· Commissão de Rleparacões, •que pelos · seus . termos . 
restrictos, não' .satisfaz á ·solução final, porque as responsabi- -
lidadas .financeiras. vão. recahir sobre os vencedores, ao passo 

-. que··os.·:V,enbidos fog:em, por fórmas multiplas, ·ás .respónsabi
.. !idades que lhes cabem. . ·. · . .: · · .· · · . . · .. · · 
, .' ; ' ·:o tãcto; :POrém, é .que. os_ recursos puderam ser obtidos 
. partl' por em1ssões e .emprestimos internos e -parte pelos bonus 
da defesa n111cional, que ceinstituiralll uma fonte constante onde 
a Franóa JoLbusoar recursos para as despezas ·inherentes á 
continuaolio da guerra~.- :· · · .. · . · · ·· · ···· ·' · .. . · · · 

A 'issó dé~einos adclíoionar os emprestirrios feitos pela rn~ 
• ~!aterra , e ·pelos Estados . U'niílós. Esses·· emprestin'los são de 

. .. uma' somma~tal que si 'tivessem de ser realmente pagos ein ·urr, 
··curto prazo, ~ornei· a principiei. par~cia :poss!Yel, não .. haveria nc 

. ·mundo quantlda<le d.e ouro. suffio1ente •.. para seus pagamentos. 
· De ·modo que o valor desse!· empreslimos · c'omparado~ ,,rjm r. 

· existenoia global: dê ouro DO mun;b, denota a· impus~ibilidade 
. material de serem OS mesmos liquidadOS :a curto pr!lZO, deven
do,·. portanto, se estàbelecer. uma fórma ·de liqui\ilicl1o. geral, 

, entre nações credoras e devedoras, ~an~o,-porém, o · elem.ento · 
tempo .·.para que. o.· pagamento·. do prmc1pal dos. emprest1:nos 

. seja substituidd por um pagamento de .juros modicO$ e razoa
: yei~ addicionado de u~n pnquena . qu_ota •lo. amortização,· e, 
. entao, em um prazo de <'incoenta' annos, ou mais,.· poderão 

desapparecer· esses compromissos tomados pelos ,paizes deve
dores com outras naÇões nlliadas. tornando a medida ext~nsivn 

.. aps. empres.timos .tom;~dqs · n~s Estados ·unidos; antes dessa ~a-
cao entrar na guerra mundlll!. . . · · . · . .· · ...... 

For~ _estas as eonsequenciná -final)ceiraá · .· verificadas, 
'nos di'Í•ersoii' paires combatOOb!il, .. oiiJw,dQa qa duraofi,ó::e 'QQ 
: . . . . • ... •... ............ • • • •• ,. .••.•. j··· • r . . , l y • • - . : • 

'!· 
.,•· 

... 
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-wlto das despezas da .guerra, indicada como acabo. de fazer. 
a fórma pela qual os recursos foram obtidos. 

1'erminada a guerra, o primeiro facto que se observou o 
. que caracteriza muito a mentalidade humana, foi rcsnUanto 

elo cansaco dos sacrifícios e dos soffrimcntos. A este cansaço 
sueccdeu tambem outro facto caracterisLico da mentalidado 
humana: o desejo do divert.imentos, de gosos nas suas multi
pias fórmas, tlese,io que so verificou quer nos povo& vencidos, 

, quer nos vencedores, porquanto convém observar que, como 
o povo vencido não tinha tido a sua capital inadida pelo exer
cHo vencedor e, ao contrario, os exercitas allemães quando, 
de.pois da retirada da Bclgica, entraram em 1Berlim pela porta 
de Brandeburgo o fizt'ram como so fossem vencedores, pai
rando por isso no espírito allemão a idéa de que tinha havido 
um armistício c,· oomo conscquencia, uma paz imposta pelos 
Estados Unidos, mas sem a derrota dos ~xcrcitos allcmães. 

Isto affccta naturalmente muito a psychologia de um 
. povo, que não é considerado como dos mais praticos, e,· nes

tas condicões, coniprehende-se o que se deu em t919 e t921J.: 
· Quando os povo:'! deviam procurar por todas as fórmas ·redu
. zir os seus gastos, restabelecer as suas organiz.acões indus

triaes e commerciacs, transformadas. ou destruídas pela 
guerra, nada di·sso se deu; o que se manifestou foi o dese,jo 
de ·gastar de todas as fórmas, sem conta, peso, nem medida, 
aggravando a situação, que já era muito séria, não tendo 
assim, havido a comprehensão da gravidade da situação r.eal, 
nem por parte do governo, nem dos povos vencedor.es ou :ven-
cidos. · . 

. De 1919 a 1920 a Franca, ou melhor o povo· franccz, en
trega-se á vert·igcm das festas decorrentes da victoria, da sa;. 
ti~facão •pela restituição da Alsacia e .da Lorena. Não examina 
o orçamento; ga~t.a-se á larga; o fnnccionalismo cresce; tudq 
4! augmentado, e qual o resultado que este facto· produziu'! 

Ha um deficit formidavel no areamento, ao qual sempre 
so responde com as seguintes palavras: A Allemanha pagará,. 

· Ahi está, portanto ,a psychologia ·exacta do ·que se deu . 
em Franca

1 
quanto á sua situação financeira. A victoria deu 

a illusão oe que tudo quanto se tívess.e dispendido, tudo 
quanto se tivesse. do reconstruir, tudo quanto se gastava, sem 
medida, devia ser pago pelos paizcs vencidos! 
· Na Allemanha,. a essa formula não se po.dia recorl'Cr, mas 
ali a mesma orientaciio erronea foi adoptada: cm Jogar de se 
procurar uma solução rnzoavel e rnelonal de pagar rig;orosa-:
monte aquillo que era devido pelas reparações, tal facto não 
so deu, porque n Allemanha tambem se entregou a dispendios 
dosnecessarws. ' · 

•Mal aconselhado~, começaram os ·governos, directa ou 
indirectamente; a cru•er•er• tirar partido, por 1,1ma forma origi
nal, .:la coopora~-ão de todos os paizes para o pagamento das 
,indemnizações a serem pagas pela Allemimha, como responsa
vol pela guerra o principalmente· pelas destruições dos terri
tor•ios. da Be!gica, dos departamentos do nordéste e léste da 
]'ranca e de parto da Italia. Por intermedio 'dos bancos desta 
nacionalidade foi foi ta a ·venda do marcos em todos o~ paizes. 
Tambem nós não escapamos a isto. . . 
. ·Em i 9191 sed'UIZ·idos por uma p!·op~gancla bém !eita, e co,n

. fwntos n;. r1queza da ,\llcmunha l!1nitos b;·asilci.ro~ eomeca-
~· -
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ram a Oll1Jll'<:gur ~ou~ capii,aes na acquizicão· de mar~os. Etil:l 
acquisir.úo iniciada ao Jll'er·o de 350 réis o marco l'o1 succes~ 
siYa-rnctite baixando alé cêrca de ·quarenta J'éis em •princi~ 
pios de . J 920. 

Nos :Eslaclos Unidos de'll•-sc idenlico faeto, e em maior 
.c.,cala, apczar de se lratar de um paiz alliado succodcndo o 
mesmo na lfnglaterra. !la I ia ü ou lros paizes. 'l'oclos Unham 
a i dila de que· a Alie manha, com a sua organização· industrial 
modelm•, com ,o;; oJ.emenlns sr,ienti!'icos de que dispõe, com 
suas nscolas · pt·oJ'issionaos, ·se reergueria J'apidamrmte, podcn~ 
dL• assim satisfazer os seus r:omproruiosos e Yalorizar a sua 
moeda. AJ.é na Franca a;;sim ~e Joonslwa; apezar elas con
di~õr.s especiaes J)l'erlominantos rle inimizade entre esses dois 
pn-izcs. Lambem ali houve ;;ensivol acquisicão de. marcos. 
c\ a·cqtJisküo de tilnt·cos cn.lnlinnu. ]Jot·rírn nos Estados Uni~ 
·dos, onde· a quantidado adquirida rxecedeu ·a noventa mi!llões. 
do d(Jllars. Calcule-sé a ~omma phenomenal, colossal usand!"\ 
elo te1•mo allcmão que is lo rept•esenta. 

Adquirido o marco a· varius .fJI'eço;;, oom ligeira oscilla~ 
r ões sempre com l.cndencia do fazer médias, quanrlQ so dava 
úma pequena deprecizv;ão, quem ,i:í o Linlia, comprava mais 
c'hegando-se naquolla grande llcpublica· a empregat• ncss~' ne
gocio, comó disse, mais de novecentos milt.õcs rle dnllal's. 

Entre nós o facto rl· intet•ossan te. O Br·asil 1! um dos 
paizes Q'lli13 nisi.o 1.eYe uma feliddade relativa.··. · 

· A ,<\llemanha CI'a uma na~ão de cambio fixo, como ·sue~ 
cedia com a Inglaterra, com os Estados Unidos, c co!n a Fransa; 
eom esta apenas com ·a excepção dos annos que succcdct•am 
:í guc!'l'a rlo 1R70 n no .lll'OJlt'io periodo da gur.•J•r:J', ati~ o pa~· 
g·amonto da indemnização ele 5 milhares,· a elcprecia~.:íio da 
mc,-ccla fJ•anceza nunca altingiu a mais de 20%. Quer dizet~ 
que si compararmos com a nos~a moeda, n typo ele. 27 não" 
baixou até 21. Não souvc, portanto, •uma depreciação ele im~ 
pot•lancia capital que affectasso Bensivelmenlc o trabalho e 
as condições de 'vi.da na Franc,a naquella epoca. . 
, . ·No Brasil o cambio sempre oscillnu, salvo alguns períodos 

de osta~il idade como o ela baixa de convet•süo. 
H.a assim uma duJila accão: a cot•rcnlo regressiva elo va'-

lor do marco e a oscillantc do nosso mil t•éis. ' 
.· · Em 1920, pela à !ta rio nosso cambio o marco attingiu ·o 
scn mínimo: c<;_J•ca do .íO rf!is colrvanr!o~se nt~ moiados de ·!921, 
Jl(lla deprl'..cmcuo da nossa moeda .subindo a mais J 20 réis . 

. Os cruc conhecem O(Jet·ac.õos carnbiRrs sabem que, no pri~ 
men·o momento, os especuladore.~ se illudil•am com os recur
sos da Allomanha conYcncidos wmo es1avam rio seu rapíclo 
roerguimonto. • - · ·: 

· Bem cloprC!ssu, ·porém, YOI·ifical'am o erro en1 que la• 
h_orannm. Nnt.uPnlmonte algnns,. con"fiantes cm excesso, man~ 
t.tvnJ•nm-sc nas suas posir.~õcs e nl.é •procurnrnm novas ·com
pras a Pl'ecos mais ·hnixos pn.l'a fnt.el' m•!dia tilenor; n::as 
ouLros, Lendo feito. Ml'u.lia mennr, v-r~nclellam, rrttraram-sc," 

IJoriJtnlo, rio mr.rc-ndo do caml1io, em relação :1 moG'da ui-. 
omu. . . . 

R8ses poclci·atn se Rntvnl', 011 lct• pequenos lll'O.ittizos, o 
qne niio snccerlr.n 110s E~l.nrlos Unidos, onde as oscili~~Qõcs do 
marco foram diminutas, apenas, cm. occasiõc~. cm circum-
. S. Vol. X 7 
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'slancías que affecLavam/ o marco, como as crises politicas 
:oR movimentos communistas, a quéda. de ministerios a mu~ 
danca de chancelleres, · que a8 dclcrminar:am, ma~ 'não lão 
bruscas que perrnittissem ~alvar de prejuízos todos aquel
les qu(~ examimaram a questão já com conhecimento de 
causa e não sob a illusão lllnterior, méro producto d(} ima
ginação. 

· Mas, continuemos a analyse que estavamos fazendo. 
.. A catastrf)phe da gu·erra mundial determinou a dep.re, 
cíacão da moéda em varias paizes. . 

Na Austria ella se deu com muito maior rapidez· · do 
que occorreu na Allemnnha, embora neste ultimo paiz ol!a 
si v:í vermcani.lo de modo quasLinteiramente ilienlict•, . 

Basta dizer que o valor do .marco, que era de $350 em · 
i·!Jt1•9, é hoje de menos de um· real o meio. Quer dizer .que 

a depreciaoão é superior a 200 vezes e si o apreciarmos, 
comparando com a nossa taxa cambial, já não haver:í. .mais 

·cambio de um dinheiro, mas de fracpão de dinheiro· em relaQíio 
a um mil réis. . ·· 

As medidas que, como disse, ·deveriam ter sido toma
da~ na Allemanha. não il rora.:n. A·l p~~>;> WH!~ havia ,jogo 
oxtraordinario sobre o marco, lancado em todos· os mercados 
do mundo; não se estabeleceu nos orçamentos o equilibl'io . 

. dd receita cnru a rlcsp>!l.a; uã'l ~e ~~~;it•)l.l 1c limitar n~ obras 
a .executar, ás reparações restrictas e indispensa.veis ao !ua
ccionamento dos. s·ervicos a cargo do Estado; lancou-so 

. francamente o paiz, levado pelo governo, ás gra:J.des .refor
mas· das estradas ·de ferro, do seu .material, dos eana:es de 
navegacãà, das rêdes- telegraphicas, das linhas. telephànicas, 

· e até á construcoão ele ·obras que eram objecto de .p,i:ojectos 
anteriores, mas que, · pelos ca:pitaes avultadissimos que l!c 
tinham do despender, não foram realizadas, nem mesmo ini-
ciadas. · · 

. Não havia peior opportunidade de levar a effeito taes 
obras de que depois da conclusão ·da guerra, após os desas
tres c as despezas -fabulosas advindas. da grande catastrophe. 

Resultou· d111bi que, niio se procurou · fontes de receita 
capazes,· sinllo de saldar os grandes .. de(fcits, pelo .menos 
de reduzil-os, de fórma a permitttr, por meio de emllrestlmos, 
a maior 'Prazo. modificar vantajosamente .a situaçllo indus
trial e commercial, do pai~, ponílo. em co~d!cões ~e. l.íguidar, 
com o tempo, os compromissos que -o defu!tt dimmmdo ext~ 

· gia. Assim não procedeu a Allemanha: gastou, sem .olhar 
ao que gastava, de modo que os emprestimos · internos nli.o 

· mais puderam ser feitos. O unico recurso era a. machina do 
fabricar papel :Piintado. Ainda ho,ie, a nota .vale mais do que 
o papel; mas contiimando a marcha regressiva em que vae 
a moeda allemã, é possivel que se tenha de modificar a qua
lidade do papel empregado nessas notas. afim de evitar vãler 
o i)apel tanto quanto c valor declarado na· nota, ou entil.o, emit
tir notas de f:Tande valor, como 'já i:Q:'foz na Austria, ,onde 
as maiores notas que eram de 500 mil corOas foram elevadas 
àgora a um milhllo r . . . 

. Na Anemanha, a marcha seguida é a mesma. As notas 
são cada vez de maior valor, porque a depressão da moeda-
unidade vae augmentando caíla vez mais, . 
. As . despezas relativas ds necessidades orcamentariâs da· 
,Allemanha aggrav:am~ de tal modo, que basta cit~ aR ~e-

• 

"~ • .. 
• 
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. n.ado ~m ~umerq para que todos os meus cÓIIegas 'avaliem da · 
Situaçao fmance1ra daquelle paiz. Emitte-se semanalmente 
na Allemanha, . somJ!Ia superior a 50 bilhões de marcos, ~parà 
~~tender ás exigenCias do orçamento governamentall Na ui-
liDa s~mana, q_ue antecedeu a minha partida da Europa ara 

o Bras1l, a !liDJssão havia attingido a 57 bilhões de mafcosl 

t
e a bc)

1
rhc

6
ulacduo de papel-moeda se elevava a cerca de setecen-

os 1 es. e marcos. · 
E_stas considerações tornam muito clara a situacllo fi

nance!}'a da Allemanha e, portante., mostram as consequencia~ 
que

1
vado resalvar S!Jbre os paizes que tem de receber quantias 

. avu ta as d~sse p:uz, como ~~~emnizacão e reparações. 
O Bras11 t~m reSJ?onsablhdade no tratado de Versailles· é 

~m 
1 
dos s~us S1gnatar10s, e eu devo tlizer que os membros 'do· 

ar f!.IDen o, os ~embros do Copgresso, o Senado e a ·Camara 
oonf1aram demats n~ excellencla das condições escriptas na
quelle11traJadn. Não JOgo .. a culpa sobre os outros, porque creio 
~e 

1
g a. geral. . Se ttvesse de votar o tratado tambem 

- e-tf!. . dado meu voto favoravel. Não se veja, portanto 
nessa crltwa, nenhuma censura, mas, sim, a impressão de 
um fapto, quando elementos novos, com o decurso de tempJO, 
permltte~ uma analyse mais calma e imparcial no que lhe 
diz respetto. 

Passem,os da Allemanha á Belgica. · . 
A Belgtca não soffreu as consequencias que a Allemanha . 

· experimentou, porque houve muito mais cuidado naquelle paiz 
em relação ás medidas :11inanceiras, a,pós a terminanão .~ 
guerra. A sua moeda depreciou-se, como se depreciaram as 
doe paizes . vencedores, excepção feita dos Estados Unidos. 
Na Belglca a situaoão inicial era o valor da moeda, metade 
do valor antes da guerra. A depressão correspondia a 00 °\0

, 

. isto é, comparando com o Brasil, este cambio que era de 27 d. 
baixou a 13 112 d. · . · · . 

· · Não . era, portanto, excessiva, apezar de ser bastante ele-
vada; a de$valorização · não chegou a se igualar á que temos 
supportado. . . 
~ . A Belgica tomou um conjuncto de medida~. apezar das 

difficuldades iniciaes relativas ao restabelecimento das suas 
organizacões industriaes, muitas das quaes tinh·lm sido des
truídas na .l'etirada dos exercitas allemãcs, que chegaram aVí 
a derribar-as chaminés, ·a dynamitar as fundações das ma
chinas, · a . destruir ou levar os maCJhinismos, a derrubar as · 
coberturas e superstructuras das usinas, afim de. que nllo fos~ 
sem concorrentes passiveis, da industria allemã. após a guerra.; 
apezar de tudo, esse paiz, iniciando as suas repar9.ções em um 
período de pouco mais de dous ~annos, começ.ou novamente n 
ter a sua industria, sinão florescente, ao rneno~ productora; 
as suas minas de carvão começaram a trabalhar ~ a situação 
geral impediu· que a deprecinç!io fosse em proporção ·Supe
rior a t.res vezes; e lia. é sensivelmenLe de duns yczes e mein., 
de modo que o cambio da Belgica, comparado .r:(lm o nosso, 
oscilla entre tO e 11· d. contra 27 d. A sua situaQi'íO, por
tanto, 11iio podendo ser considerada folgada, é, cm todo o caso, 
molhor do que a nossa. 

Passemos â E:rança. · · ·- · 
A França, como disse, nas considerações gemes e pre-' 

.l~i~es que fiz sobre a mentalidade subsequente á guerra, 

. / ' " 

.-: 
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nüo cogitou absolutamente ele restabelecer· Jogo o cquilibriQ 
de <';illlii fillllll~\IIS .. 

ll'cl!zmenl.l•, em Jins. de 10.20, o 1\IinitiLl'o rias · Finauçus 
chunlOll n af.le111;ão pal'a a grave situação que aquel11} patz 
al.T·avcs~ayn r rrelamou da Carnara dos Dr1p111.u•Jus o do Sena
do lll'Ovidrnc in> que a remediassem. As 1111\tlid'l'' niio foraut 
uompletas; mas. cm todo ro ca~o. produziram· u:na acç<lo at'fl
cii•Jltc. 

Si não se tivesse dado o avultado cli~pl!ndio com os 
empre;,Un1os " cum os honus da dí!f.esa nacional, para lcvai1 
a eff'cil.n us rrparações a cargo da Allemnnha. Pxccutadas 
as~im com os r·ccnrsos levanlado:, pela Franl{a; lii as quantias 
neccssal'ias a(t Sl'l'l'iço ele juros e nmortizaçãc. dnsses empres
ti mos fossem pag·as pela Allcmanha, o or~~amr.n to ordinario 
u'ind:i apJ•f'sentaria difficnldades, ainda teria um deficit, 
JJOrém, tal deficit pr1deria set' consolidado á medida que· o~ 
Depm·t·amenlns, qtw foram object.o do destrui~~ii.o, e que, no 
ponto rir. ris! a industrial, eram os mab ricos· de França, ondo · 
r~spccinlmenl.e as induslria.~ l.nxl.is. a cu!ltn-:1 da bcterrava -e 
o J'ahrieo do a.ssucar eram altamente desenvolvidos, ·c onde 
I)Xist.iam lmport.antcs r.sl.abelecimentos metallurgicos, come.:. 
eassem a produzir, cstabr.Jecenclo-se naturalmente o imposto' 
cot·respondenlc a essas producçõcs, e; conscqucnf.cinente. au
"mentnnclo as l'f'Tidas · ort;amentarla~; a !'rceiLa se moclificarla: 
fayora\·elnwnl.e, e, com. essa orientação, n Franr.~t chegaria a: 
uma ;,ii.lllli;:iio e~l.avel qun ~erin, sensivelmcntr, ·a da Bclgica, 
croJbor·a ligeil·aml'Bin Sltperim·. 

Cnmpat·ada com a nossa taxa cambial, a sua· .:<il.un(!ão cor
n•SJHllldc• ao ·Cambio dr> H diuheiros, quando e~lt\\'::t antes da 
l:'lll~t'J'll, com cirwlnção ntu'o, a· 27 rlinheir·os. · 

Yl',ja.mo~ 11 qnr. St.! dá com ainglalerra. ''I 
:\ Inglalnrra. em _rnla(;ão aos paize.'< al!iado8, oxcepoão 

Jtdl.a. dos f.:,,l.•tdo;;; llr1 Ido~. aprnscn ta crnidiçõc<; sensível mente 
diversas .das de todos o.~ ou-tro~ paizr.s c(lmbatctJI.es. 

A Hr>!g-il:a foi invaclirla. A sua população fil'ltU sujeita á 
arl nli n isi.J·a·~ão rio i n i mig·o r., pm't.anl o, mú eoiHI içõr.R excessiva~ 
menlt.! pt•eearla~ em ludo quanl.o.dizia respeito :.í sua produ'
t\e~.n. n11 J>PIJ comlllPl'cio, ú s11a agl'icü!l.uJ·u. ;\ sua industria e, 
!'~J!C•cialm~~nt.e, á >ma indltsfria exlractiva i]e oarvãn. . 

,\ Fran1;a, i!;IHllmente, npr·csrml.a-sr. em r.onclil}ões muito 
'di l'l'l'Sa3 ela In;;lalel'ra, porque f'lr.z rh~parl.amr.nL;t' foram oc
I'IIJlarln,.; I' em pul'lo dr~lt•uitlns, r·onstil11inrlo-se f!To1 campo d'c 
lmlalha. . 

Qu•)\11 levo oecasião de wr n·s campos r!e b1íl.alha, como 
I'U. inel11s_ive YeJ·dun. arlmirn-st'. das repar·at;Çle., nellcs .iít fei
tas. osprc·mlnwntc no que ·se retm·e ii· cultura dos campos dc-
Ya>"i.Mio,,, . . . . · 

J~m VflJ'rlltll não IJOIIYO um pnlmo dr. i.l)t'mw~ - na mt
pressiio I ii•!J'Ul r. rigoro~a ·do termo - · qur;! não tivesse sido 
r·i•volvidn pPins 11b1w~~. p1~las granarias nn JH.>Ias bulas. SHua

·rlo no 1'11111lo. dr um vallt•, (t ma11gem do lllnsa, Ve1•dun é cercado 
dr: fol'lifict~l;lil'~ que ,eonstil.nem 11111a gloria pum Vauban, que 
a~ cnn~ll'tlltl lia nuu~ rlr~ um ~oenlo. F. r..;;sa g·ln1•ia aind~~; é 
.mai111', pOJ'fJIIfl r•xttelanwnln ns flli'lificacõrs, 1'111 t\Jiltl all.llra de 
:!ii nwl r·os. 1.•m m1\dia. r:onsl.il.tJom .o modelo ele per·fcil.ns trin
cheiras, eOI11Jllel.amcnlc semei!Jon~es ás que se eoús.(r:~Ijl'nm n.!!l 

• 

.. 

I 
i 

• 
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guct'J'a, de urna l'i'•l'ma pl,'ovi~n,·in, l•'lllPOI'RI'i·a, m::>:nenlanen, a 
n1io ~r:t' 11!1 linha de Hil!(Jr.•mburg, . · 

As f'ni'l.il'ica~O••;. de Ye1·dun fo~>rn ui ln J;ilnm•:i t'M d•• gnl•:
ria~, unde, alén1 da eirwla~iio seg111'a 1.lc todos os cnr·pos ri~ 
exel'cihl rlel'f.!I1SOI'f'S, lia logal' pam os dcposõ!o~ dt~ ll11mi1~ün rio 
boccn :: de gtf<'r·rn tl !orla,.; as nommotliilad•)s necc.iSUl'ias :.í ol'fi-
cialirln<l•! qriC dif•i;ge a' OJll)l'ações. . 

Pois bem, cm lni'lw rlns,;a bacia, nndc· se acha ~iluaclu Ver
'r.lun. ha nma st':r·ic de collinas nas nw.l'gcns rio r•io .'.losa. eolli
·nas · q11c se rnl.t;rlacam. l'orma·ndn eomn (]111' um vcNlndeir·n 
ft1nil, onde e':l.à. ''" ernli'O, na varl.r: baixa, a,.;'srnlarla a eidadn 
de Verclnn. Nc:~sa~ eoll inn~ sn collncnr·nm, como cl~nlt!lliM do 
d-c.l'csa, divr•rsos J'orlns rm snccnssiio, nns mais pi·oximos rins 
forl.il'icaeür.s. lla propt·in oidadt•, nrrlrus mais avaiH;arlils. " nn
iros ainda muit,o mais di~lanle;;, pt~r'iani,J en1 C!mclinõP& de 
se:;•vir de ar1leparo conl.1'a as ol'fensiva~. flllJt~nrlrJ .:•,lacai· quar
.CJuer· movirnrnto drr·igido cum o int11iln da possr~ •i~ eirlnriP. 

Qncrn, m ponto culrninanle de;;sas enllinas, qur• tr.Pm a 
'drmominação rln Thiaumont, Yissr. o earn["' "" batalha, l.ern 
dianlc do si uma verdar.lrira 1!1'111/•ra; l'f!Vnlvida pr.los o!Juzc;; o 
pelas g·ranarlns de rnão. o_nde Si! aeham os ossos clr• um milhiin 
e cincocnta mil honwns, que mort'crom nr1s enmbalt•i<, ai! i 1 ra
.vados elo fr.•vcr.•oirD a outubrn de :l!H6. 

O· SR. PHEsmgNTE - Lembro a V: Ex .. qur• esl.:"r lf>rmina
da a hora rlrslinada a sessão. 

O SR. PAur.o of: Fno~·,·,·:o; ---- Xr,tt' raso. poeo a 
conse,·var-nw. a palavra para u pJ•oxima ,.;essiio. 

v ... ]~x:. 
/ 

O SR'. Aunr,pHn GoRon -- Peço a palavra Mia ord't'IJ1, 
·O SR. PnEsumNTE- TnrÍl a palaúa pela 0r·f!em, ·o Sr. 

;Adolpho Gordo. · · 
O SR. AlloJ.PHo_Goi\Do --Sr. Pt•r.sidnnl.t), r•rqueiro a V. Ex. 

que consulf,e o Senado sobr·e si consenl r na prnro::nciín da ses
são .até meia-noite. 

O Srr. 
inonf.o! 

PA~TI.O DF: F~ONTIN -· Protr.slo coni.r·a o J'P([llrr•i- · . ~ ' 

0 SR. IRINEU i\L'\Cf!AJ)O ·- Feilo tif11111Í:i rir f.er•miniHla a 
~ossão. · 

Os .Sns. Vl~sr>ucro DE AsRrm 1~ AN'TONTo MnNJ.:: - E' .. uma 
.violencia. 

' ' 
· (Trncmn-M! rnuitos apa1'fl's. O St•. P1'0side11te j'a: .war• os 
.~1im.panos.) , '· 

O SH. PllESIDKNTll - Al!rneão! .Nns let·mos do Rl•ginwnl.o 
a sessão termina depois de dada a Ol'<lern dn !lia. :\ M•'sa faria 
uma violoncia si deixasse dr r•ecr.ber o requ.wiment.o q1rr uea!H~ 
ele ser• aprosP.nt ado pé lo Sr. Aclolpho Gordo. 

O SH. PAULO nm Fno:o;1'1N - Y. Ex. não porlin mo inler-. 
romper sinúo para dar a (ll'dmn 1!0 ci in. 

(T1'ocam-sa violentos apm•tes.) . 

... 
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i •.• O Sn. PRESIDENTE- Os Srs. que approvam o requeri~ 
menta do Sr. Adolpho Gordo, queiram levantar-se,- (Pausa.) 

Foi approvado. 

0 Sn. PAULO Dl!l FRONTIN- Peoo a palavra. 
O Sn. PnESIDllNTE - T~m a palavra o Sr. Paulo de· Fron• 

tin. 
' . · 0 Sn. PAULO DE FRONTIN - A falta de considemi)ÜO que 

, encerra .o requerimento que acaba de. ser apr~sentncto pelo Sr. 
Adolpho Gordo. não me demoverá do proposito em que estou. 

O SR. ·PRESIDENTE - O requerimento apresentado pelo Sr. 
Adolpho Gordo é perfeitamente regimental e indenpendia de 
discussão. 

O SR, IRINEU MACHADo - Estamos fóra da hora da ses~ 
~ão. O requerimento foi approvado fóra da hora da sessão .. · 

(Trocam-se muitos apartes.); 

. - 0 SR. PAULO. DE FRONTlN - 0 nobre Senador por S, Paulo, 
· servindo-se d~_sse- recurso não andou bem, perdOe que o diga. 

O SR. P~EBIDENTE - peço ponderação ao .nobre senador 
. pelo Districto Federal. Vou ler a seguinte disposicão do Regi- · 

mento: · 

«Antes do Presidente dar a ordem do dia, qualquer 
· · senador poderá . pedir que se prnrogue a sessão, indi

cando o tempo que deverá durar a prorognoão; e o Se
nado decidirá com qualquer numero, independont.e de 
discussão, podendo conceder novas .prorogações, até 
uxgotar~se a ordem do diu. 

,Q <SR. PAULO DE F~ONTIN - Peco a V. Ex. para ler tam-
bem o art. 98. · . · . · · . . 
. o SR.' MARClLIO DE LACERDA .- A questão está vencida; o 
Senado delibera soberanamente·. · 

O SR. PAur..o DE FRON'l'IN ·~ Ora, o 'tempo· da sessão foi 
preenchido por mim. F.st:ava com a palavra quando ~v·. Ex . 
. me interrompeu, communioando-mo a terminação da 'hora. 
Eu me subinetti á decisão de V. Ex. e até, dirigindo-me a 
V. Ex .. fil..:o gentilmente, exprimindo-me nestes. termoR: C'Jll6' 
niio tinha ainda conoluido a oracão que eRtava pronunciando, · 
solicitando a V ... Ex: que me conservasse n palavra para .a 

' · sessão seguinte, 

0 'SR. PRESIDEN'rE - Perfeitamente, 

O SI\; PAUr-o DE FI\ON'l'IN - IOra, nüo, ern. •POssivel, por
tanto, desde o momento em que ~stava. ·exgotada a ordtJm ·do 
dia, que uma outra pessoa, um senador qualquet• pedisse a 

·palavra, pela ordom, quando ou: ainda não havia concluido mi~ 
11ha oracão. · · 
· · O 'SR. PRESIDEN'rE - V. Ex. dê licença que ou diga qn~ 
.estava termjnndn u ordem do dia, mas quo ou não havin de
signado a do dia seguinte, nos .termos do ar L. 98 tumbem .. 

' ~-

• 

• • 
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O SR. PAULO DE FnoNTTN - Pcrmitta-me V'. Ex. que eu 
faca uma observação: o Sr. · 'S.enador Adolpho Gordo podia 
perfoi ta mente, no com oco dn segsão, requerer que e lia· fossé 
prorngada até a meia noite, ou até a ·hora ·quo entendesse 
conveniente. _ 

Peço, ·portanto, vc.nia a V. Ex. para cíue não me force no 
que vou fazer. Si V. Ex. não reconsiderar seu acto, fali arei 
at.é.,meia noite. ' 
. O Sn. PRESIDENTE - A Mesa não obriga V. Ex. a rallar 
até meia-noite, apenas cumpré o Regimento. 

Passo á ma teria em discussão: 
Continuação da 3' discussão do projecto do Senado •.. 
ô SR. PAUW DE F'RoNTIN - Permit.ta V. Ex.:· eu estoü 

com .a palavra. . 
0 SR. PRESIDENTE -. Perfeitamente. 
O SR. 'PAUI.O DE FRONTTN- V'. Ex. •permittirá que eu re~ 

gistre no meu discurso o protesto formal que faço contra o · 
ter sido concedida a palavra, pela ordem, ao Sr. Senador 
Adol~ho Gordo, quando eu fui interrompido por ter-se ·exgo
t.ado a Ordem· dO dia, 

O Sn. PRESIDENTE -- Estava terminada a ordem do dia de 
hoje, ma,s níio e~1.ava designada a de amanhã. A ninsuem se 
nega a palavra pela ordem. · · " 

O SR. PAUW nrn Frh1NTTN -. A's 4 horas V. Ex. fez-me ob'
servar que faltava ~10rn r mPia para tnrminar a -sessão o. deu-' 
me a palavra pela ordem; mas agora não podia dai-a a nenhum 
Sr. SennrJor por(Jne r,:J f's1ava -com n palavra; O art. !l8 é muito 
claro.: «Preenchido o tempo da sessão ou esgotando-se a ordem 
do dia 11 Presidente de~ig;nnrá a ordem rio dia seguinte. 

O Sn. PRESrmri;,,.E. ·- Acção futura: «rlésir:1nar:\'> .. 
O SR. i:mNEU MACHADO - TantQ .nãn nnvin mais sessão 

qne nãrl se pndin mais. fali ar. 
O SH. PRRfHDTtNTE · -· Só doixn de haver ·;;essão quando a 

Mesa n rleclnra levnnt,arla .. 
0 Sr:. IRINEU MACHADO - Pcrd(lc" V. Ex. que diga. rjUB 

nunca, nesta Ca~a so di.,eut.ira.m n~ netos da Mesa. · 
O Sn. PAUr.o DF. .F'THIN1'IN -- E' conf.t•n o Regimento. 6 sim· 

plosmenlc nma viol.:!wir, qur. .rnr. f\ feita, pm·qnr n prorogacão 
podia set· 1'r.it.n rln o•Jft.•a fôrma, dent.ro rlp Regimento; o Sr. 
Senador Arlolphn nm•do ou Ql.lalqnr.r um dos meus collegns 
1.ivess(l prnposto qne a ~assão fossn nt.r. á moia noite. 

Não se podia PJ'ii:'Ognr a sessão pela fórma por qnc o roi. . 
O .J'equm•Jmcnf.o de pl'Ot'rlgnção nem nst.nva na Mesa. 

O Sn. V!lSPucro DE .'\nnrm -0 rcquei·imento (]eve~in ser 
, feiLn anlrs rle l.rrmmadu a hora rln Sllssão, como ·semprr. so 

fez aq1.1i c na Camara. · 
O S;1, PAur,o nr~ FnnN1'1N - Todos ·os preccdon tcs sãn con

f,t•a a rrsolução tomada pela Mosn, sem r.xcepç.ão. 
Nacla mais frtcil havia, qnercnrln ohs!JrtJ'ir, do que. ~~ont.i

nunndo-so a di~cussií·, dr> orçamento -da Marinha, não se por: 
miltlsso n sua vo!La ú Comm1ssão. Desejando o·contrario, ped1 
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ao honmuo Senado!' f::t•. Jriiwu Machado que não perl.urha~se 
essa discnRsão cnm :1 ob;;f.rucção q11e vem fnzrndo ;i !ri do im
pt•ensa. 

O Sn. IHJ1'F.U MA·~H.\JJO- R cu dis~c que V. Ex. se havia' 
rJo aJ'I'I.'lWlllir.t· dn .• g-.'o ti lrza j'cila ii niaim·ia. 

O Rr1. P.1ur.o ng FnoNTIN -~ Pedi que, suspensa a clis
cnssão elo or~,anwnto d;t :IIal'inha. pelo atl·cnnlado da hora,. ha
vendo nunli'I'O I'l!fJnzit!o de· St>Jiatlor.Ps, J'ossc adiada a di·scus8fin 
da lr.i dt• J'nrças do te,·t•a, e não fui nf.tcndido. Foi um caso pcr
fr.if.ammtf.r. reg·im1mf.al. C:ula um vufa como cnlr.ndtJ . .Pol'f.anLo. 
nacht Linha a oppnr. ,MaH o procr.dimenl.o cio S1·. Scnadm· Arlol~ 

flho Gordo, em qne 'JI.~sa a S. ]~x., encerra uma falf.n de genl.i
.oza. E~~ o~lav~ c?m~1_paJa~t:a; P?';anlo,ninguem pocim•ia inf.cr
lOll1PN. mr ale ,o k\an(aJ a-sr."sao . 

. As~im, f crminnda a hora da sossão de ho,je, a violencia 
poderia ser foita donlrJ do Hog-imcnf.o na sessão de amanhã. 

Hoje, pm•ém, o artigo 98 elo nosso .RocgimonLo não pcl'
mif.!:o essa rr.sohwão qur, além disso, é int.eiramonl.o · con~ 
traria a fndn~ as ·praxe~ c intcrprcLa~i)es af.t\ hójo, sem rli~-
cr•opancia, dadas a oslt• ut'figo. · · 

Nrslas wndicõr.s, pr(:o n Y. Ex. a rccon;:idera~·ão do 
acto. . . . 

O SJt. 1PR.ESJDENT!l -. A Mesa não pôde recon~·idernr o 
SNl neto. Elia exerceu uma atLribu ição regimental. O ar
t.igo .99 do Reginwnlo dispõe: 

«Antes elo Presidcnf.n dar· a ordem do di.a, qÚal~ 
qncr· .Sonarlor poderá ·pcdil• qur s,e .prorogue a sessão, 
inrlicancio IJ l:empo .que deve1·á durar a prorogação ... , 

Portanto, antes ele r]eclar·ar· levant.nela a sessão de ha:ie, 
dando li palavra pela ordem ao hom·ado' 1·S:nnador por São 
Paulo. a :\!e;;a não pt•aficou violencia. algnina. vioJ.rncia. teria 
•praf.i-c:aclo s1~ f.ivrsse negado a pplavl'll ao honrcio r!lpre~.en
tante ri e .S. Paultl. E, 1;ecebenrlo o :ó\011 requerimento o suh
mef.t~ncfo-n á c.imsi•Jet·al•ão do Senado, a :\lesa .cnm1wiu cs-

·. triclamen:te o seu cieyer "regimental. . . , · · · 
o Sn. ImNEU MACHADO -'A Mesa. ~nbrnellou· esse re

querimento (L consideração dei Senado sob gr'lll)de protesto. 
O SR. PAuLo DI~ FnoN111N - '.l'odns as ponderações rlB 

V. l~x .. , \ · · 
O :SH. PRERIIlJDN1'J~ - São regimenlaes. 
O Sn .. PAur,o nr,; FnoN'J'JN - •• -. não modificaram ab· 

.. solnlamento nem o !lôgimenlo' nem as consíderacõe~ qne l'iz. 
O HP1.dmr.nto -é f'!aPo, No ~tm artigo !l8 eleclara·: 

«Preenchidq o tempo da Hossiio . m1 o8gotando-sn 
. antes a ordein elo dia, o Pre~i<le•nf e clesignart\ n -Ol'~ 

clcm do dia se·guinLe, etc.:. · · 

O Sn. PnESJD!lN'I'Il ·- Niio estava designada. 
O Sn. PAvr.o 1m FnoN1'JN - Pm•lanln, o reqücrimenl.o· 

do·ljlrorogucão só poderia ser resolvido duranto a hora da· 
:ecs.~ão .e. não depm.s .. Jú .tive occ,n,~ião,.de diz·er. que dgnf.ro 
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do rcgirr,cnto· poderia ser r·csolvitla a qucstiio sem se !'e
correr a esta violencia, Quando cnt.ramoR na ordem do dia, 
c foi nnnunciada a di8cn~siin do j))'O,j~elo du lri dr! 1'ixac;ão 
de ·rorça .:le tena, pedi a Jlalawa, Ne8!'a occa~iãu o honra
do r•r.prc1;;enlm1ln rle S . .Pa1Jin poderia l.t•r· apJ:r..senl.acln n se1r 
rnquerimr.nlo de .prnrngaçfio, que. em lal ca;;o, roslal'ia rrogi-
mcniamenl.c em crHHiicõr·~ de ;;er acceil.n. · · 

Agora a fúrrna pela f(IJal sou inl.err·ompido, eslando 
com a pnlavi:a,' na discnssão ainrla nãn cnrer'J'a-da, com tnr!ll 
:discurso não f()rrniuado. . 
. à . .Sn. VEsPucro nr. AnnEu- - Ao contrario; cont.inunndJ 

com a palavra. . . 
O SH. I'AUJ,o DE :FnoNTJN - .... · sendo-mr mantida a pa

iaVJ'a para a pr.oximn ·Sessã.), ·niin C! regnlar, menos ainda o 
dn.r ••• 

O Sn. Innmv 1\!Ar.:H.\:Do-. Depoi.s de csl.ar terminada ll 
~cssão. _ . 

ü Sn. PAur.o DE FnoN'l'Ú< -· ... a palavra a outro collega, · 
quando eu ainda não terminara. · '• 

-10 honrado Senador teria .o -direi to de apresentar o reque-
.rimento em momento legal.. 1Poderia requerer a prorogacão 
da sessão até meia noite, na hora dei expediente da sessão de 
e.inanhã; mas ·depois de esgotada a hora da ilASsão, não. . 

.SIJI,ia~me permittido insistir. V. Ex:, Sr. Presidente, não 
quiz assumir' a responsabilidade e deixon a solução da questão 
á cleliberacão do Senado, que a resolveu . contrariamente á 
Jel.tra do rRegimento e (I praxe ininterrompida desta Casa do 
Congresso. · 

PÔl'Lllnio, o meu ·prot.~sto ·continúa. A Mesa poderá accei
l.al-o ou ·não; os collegas podarão concordar úU não; pouco im
porta ao caso. Antes, porém; ele continuar, vou apresentar um 
reqnerimento. . . · 

· Não estou obst'ru indo ·a lei rln impliensa, rstou fallanrlo 
· sobre o pro,iecto de fixaçüo de forcas de terra. 

!Eis o requerimento que .formulo: 

Attendendo ao adeân.t.ado da hora e ao evidente cansa~o 
ilm que estoLJ fallàndo· h a mais do hora e meia, !'equeiro a 
Y. Ex .. Sr. Prosidente, qne consulte o, Senado sobro si per
mitto que, Jrmmlada a sessão, mr srja garantiria a pnlaY.r'r\ 

· para adn .amanhã. · · 
O SR.· rPRESI•J)RlN'J1E - V. Rx. deseja ficar inscripto ? 

I 

O.Sn. PAur.o nFJ FnoNTIN- Eu estou com a palavra: mns, 
. cansado, solicito â bcn'evolencia dos collegns no srmtidn elo 

pm'mil.t.irem q adiamrnto da questão pnra a SNI3ÜO de UlllaJÍhÜ, 
continuando com n palavra. · 

"· O Sn. PRESIDENTE- Os senhores que concedem o adia-
mento da discussão do projecto de fixac.íío de forcas para a 
sosélão de a1,nanhã queiram se levantar. 

VAmos Sas·. SENADORES - .!l-Ias sem pre~uizo da proroga
çüo concedida: 

O Sn. !RINEu' ·MiauAD() .- Nã9. póde. 
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10 SR. IPlmSIDENTE (dirigindo-se ao Sr. Senado~ Paúlo de 
F1•ontin) -V. Ex. queira formular o seu requerimento, para 
que a .Mesa o submetta •á deliberacllo -do Senado. . · . 

0 SR. PAULO DE FRONTIN - Requeiro o. adiamento dO: 
questão em debate· para a sessão de . amanhã: . 

.. 101 SR.. PimsroENrrE - ·Da lei de f.ixncão de forcas ? 
0 SR.. PAULO DE FRONTIN- Sim, senhor •. 

· . O SR. :PRESIDENTE - Sem . prejuizo da prorogaoão. 
sessão .. . d~ 

' I 
. 0 SR. PAULO DE FRO~ - Regimentalmente, nada· poss~ . 

drzer. (:Pausa.) · . . · .· . ; 
Vejo, Sr. 'Presidente, que os collegas nio querem coiíce.· 

. der o adiamento,. Nes'Be caso, desisto. ao meu requerimento,. 
Vou continuar a falar. -· · · ' ·

1 
O SR.. PRESIDENTE - E' um direito que assiste a V. Ex~ 
0 SR, PAULO DE FRONTIN - Sr. Presidente, lavrado .. ri 

meu protesto contra a fórma por que foi interpretado o ar.: 
t.igo 98 do Regimento, forcado •Pela votaclio irregular, coagido 
pela violencia anti-regimental, quando eu já estava com ·fi . 
palavra transferida para 'a sessão de amanhã, . proseguirei nas 
considerações que vinha .fazendo logo depois que me seja for.:. 
neoida uma chicara de chá. (Pausa.) · 

(O orador d attendfdo.) 

. Analysada a situação financeira dos povos vencidos, dl.l· 
pois da guerra, feita a apreciação do que se passou na Bel
glen e na França, passarei a examinar qual ·é a siti.tnt;ão da 
Inglaterra, estudo ·que apenas tinha iniciado. · · 

A Inglaterra ·está atfeita. a ·processos financeiros mm to 
diversos dos demais povos. Essa nacão está habituada a tCI
mar providencias muito serias para a amortlzaoão da .sua 
divida, •Pois é sabido que já passou ·por. circumstancins exoeR..; 
sivament.e graves, principalmente depois das guerras:de Na
poleão. . · .. . · . · .. .. . ·· .· 

Depois dessas guerras,· a- sltuaollo financeira daquelle 
palz tornou-se . mais que precarla~ havendo necessidade da 
adopção de um conjunto de medidas que permittisse .sua . 
volta . á posição anterior . áquellas lutas, concentrou em sua · 
capital, o que podemos chamar o merendo financeiro do mun- . 
do, mercado . financeiro que os Estados Unidos procuraram . 

·transferir,; logo após á recente guerra, para· si. Houve na 
· Americn do, Norte a preocoupat;ão de substituir. a praca Je. 

Londres pela. de Nova Yi>rk, em tud(l .o- que diz regpeito ás 
relacões· financeiras com os outros.palzes. · 

. Ha um dito ·muito feliz,· s·obre ·.assuínpto analogo, que 
c.~t.imo seja registrado nos·· Annaes do Senado. · · 

. Na Llga das. Nac!5es, o nosso lllustre embaixador.· lnfellz
menl.e hoje aposentado por molestia repentina, o Sr. Gastlio 
da· Cunha, cujo brilhante espírito é de todos . conhecido, 
especialmente daquelles· .que tiveram a ventura do tel-o por. 
oollega na Camara dos Deputados. : . 

. '' 0 SR. IRINIIU MACHADO .....: Multo appiado. 
. . . ' 

... 
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0 S~. PAULO Dl!l FRONTIN- ... foi O seu autor. Coub0.:lhe 
a opportunidade de defender uma questão não de conformi
dade com as ~déas do representante da Inglatm·!l, .Lord Bal· 
four. · · 

Mostrando-se Lord .Balífour · aborrecido pela insistencil~ 
do nosso embaixador na defesa da doutrina qU() sustentava, 
começou a puxar o relogio. A' primeira vez podia ser um 
facto comezinho,· sem a menor importancia. A reiricidencia 
já não era muito -delícada, mas, na terceira vez, o nosso em

baixador' julgou que aquillo tinha um caracter de censura, 
de critica, era, emfim, uma indelicadeza. Voltando-se muito 
simplesmente para o representante inglez e::qi.~essou-se nos 
seguintes termos: "V. Ex. está consultando o ~eu rologio; mas 
oxcuse-se de o fazer, porque o que regula ho,ic. não é mais 
o meridiano de Greenwich e llim, o de Washington'~ (Jliso.)i 
/!.. resposta teve exactamente como consequencia fazer com 
que o nosos distincto representante continuasse 11. defesa, quo 
estava produzindo e concluísse por uma solup!'io favoravel a 
questão em que sé havia empenhado. _ . · · 
. Washington tem como centro commercial ·Nova York .. 
Quando se fala em Washington, fala-se na capital politica !! 
quando se trata de finanças, de commercio, ·a c~pital dos Es
tados Uriidos é; realmente, Nova York, a cu,ia popúlaç!io fun
diu-se a de todas . as cidades visinhas, afim ~e tornai-a a 
mais populosa cidade- do mundo. O sén numero de habitantes 
excede de sete milhõee, considerando-se· assim superior a 

, Londres. , · . · "' - .. 
. ~ . - . 

Nova York pro!)urou dominar o mercado fimmceiro mun-
dial. A guerra deu-lhe essa opportunidade. - . · 

.Os compromissos tomados pela Inglaterr!t fizeram com· 
que a sua . situação anterior .tamhem se -depreciasse . 
. · Depois .·de· t~rminados os aMOrdos de thesouraria, man
tidos est!l-veis durant.e os ult!mos ,:J.nnos de guorr.a, o cambio 
entre esses .Pnizes .alllados. eomeçou a soffrer e a depreciaQilo 
da moeda ingleza attingiti a um ·terço. A ·libra, que vale em 
óuro 4,866 passou a valer . 3 dollars e 20 centavos. A de
preciaçltn, portanto, foi de · t e 66, . um pouco !luperior a um 
terç.o ~e, em _ _numero .redondo a 35 .,.;, : 

· Comprehende-se q1l e- com essa depreciação, as condiçiles 
do. custo da vida se modificaram. Além disso, a transforma
ção de. tudo. o que tinha-constituído usinas de gnorra em usi
nas industriaes exigia um grande consumo interno e uma :l'a
cilida~a .notavel de exportação para os demais pnizes, afim de 
quo _a sua industria prosperasse. . · · . -
· . · A Inglaterra não é como a Allemanba, nem como a· Fran
ça; sobretudo ·a França onde a agriilult.ura tem notavel incr~
mento. A principal. riqueza da Inglaterra ó o carvllo das m!
nas que possuo,· quo é de superior qualidade, E~~e .combustJ
'vel lhe dá o ·privilegio igual no que nos dá n café entre 

· os generos da nossa exportacll.o. . . 
Est.nbeleceram-~e pert.o das minas ou nns ~un~ proxtmi

clndrs grandes centros mnmifncturelros. Esses .centros teem 
por oh,ir.divo rcccbor n mat.eria prima qno import.am do 

1
ou

t.ros pnizos, como o algodilo, n Hi, o linho, o CCIUI'O, c trans or-
rnnl-os cm productos manufacturados. · 
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. F..' JWeci~r), porém, qrro ha.ia con;;umo par·a n pr·oduccão 
cics8as incliisl.r·ia~, porqtH! ns pror.lrwlns manula,)[IIT'!Iilos não 
.pndrm1 ser: eonsumiflos "xclrrsivamrnfe. na prnplll'r:iio rla pr•o
clucçii", no Jll'nprin paiz .. E' necf's~ul'in e.oiJocnl-os. EmhMa ~c.ia 
exuc·lo qrrc a lng·laiPJ'l'U rlispõo tle gnmrles mm·~.~r,rlo~ cm ~uas 
colnnias, cnmn a Austral la. o· Canacl:í, as Inrlias, a Africn elo 
Sul, alr\m rir• ord r·a,. me11nr·es, Qllf' repr·esrntam nma sél'ie apr·c
oinvl'L o r H lP r•s pr·nr.h rei os PXpnr·l.aclo:; nncon lr·am compradores 
fJllú ·;;fio COII~rrmidor·c~, cnml.udo. não ear·ccP I'! ln ai nela rlfJ on~ 
1.ro:'l nwr·eado;;, . . . 

Nos primeiros mornenl.ns, urós a grwr·r•n, nií::r IJorrve di 1'
f.iculdarlr.•s na expor·lwcão. Mas cada rrma drJs;;u;; 1:nlrcnias. enmrY 
durnnlr. a gueJ•r•a a Tn:glate.J·ra .rrãn tinha fahrirndo prorlucl.os 
na pr•opr"·•:·ãn da~ nrce~sidadn~ ria r~xporta~fín, sr viu, nhr·igarlu 
a l'aznr n qrrn aqui fizr!rnos: Cl'flOII rrma rnrJllipli'l'ir1adc de in
úusl.r·ia;; nnva~. lfLIL! acr1dir•am · ;ís srras necrJRsidnrle~. anlrr·ior·
mcnl e sal isJ'e i! as pela impnrl.aç.ão r]() pr·odncl.o;; <·~Lrangciros. 
Nal.ur·alnwnle, ()SS'as 'inrlnst.dits novas · fll'OCLII't\1'11111 cnmpr.l.ir· 
cnm as ria rml.ropull'. Da nwsma fôrma. qtrmn !,inha-()mpre
gado o~ sens carilacs: nfio fJLil'l'iam perder r~:•n> colonias, 
tau lo mais quanto os o[lrrarins cnllncado~ nr;;~n~. inrlns·l.rias 
não pmliiú11. rln 11111 mornent.n para ontrn; srJr di,pr·J1.~aclos. Rr.
sultoll. pnrlnnto. par·a a Tnglalf'rra uma phase de rnc.nnr ex
porlaçã;, c, cr.nsr.qtumt~menl.c, d•). r0duc~.ão ria pr·nducj;.ão. n 
q~10 l.t•onxe eom~ r•nnsrcrnmrcia o qne se• chama r!toQt.afiP., · nn, 
J··,gnrnsarnmrlu, «la!lu ele l.r·ahalhM. · 

· 1'Js~a falta rir. I rahallln fni l:iin ·nol.avel que liOIII'e cci;;~à !Ir.· 
rJr11rs milhõr>s· dr npm·m·ins desncCLlfJarlo;;, Yenrl.Jl-:'C. o Gowrnü 

· ingli)~ na contin,:;eriein r! e anxil ia l-os. rlanrln-Jiío,o .. nma r·emu
nr.raeão mnilo r:r.rlnzida. n.pplicando gTande J)lll'i'' tlellrs om 
'ser·d~os, mal .pagos, ri verdadr, mas qrw lhes garantiu a suh-
siRirmcia. ' · . . 

O prr.hlrma rios sem lrahalho lm·no11-~e nlli mrrifo grave. 
A fnglafcn·a niin tinha rsp'órado pr.ln fim da surrra para 

tomar as pt•ovidrncias nece;;sarias JÍ sua sil.ual;<itn. fir1anceim, 
J:l nos do11s nll.imos annns .da I:IÍlP!'rU a JH·irwipi\1 fout.() d•~ 

l'CCr:>itn rlaqrrelle paiz. o Incmnn tfl:r, c r!slr• ,i:l. r~:'l.ando inLrn
duziclo nos hnbil.os rla população commercial. da populacão 
indm•l.t•ial, rio~ r•avil.alislas, ri o., fôpa augmcnl ndo, cletm·mi
nanclo a~~im nma rr.crila CJU'C crescnu dr morlo notnwl nos 
ultimo~ nnnns ria gurl'l'a ,,. apóR a sua trrminnr:ãtJ. Ao lailo 
do~sn s:íbia medida figm·on nutra: n~ dcspnzas r•xlraordina
l'ins, q11o ~inham ~ido ohrigatorias· durante a g11.orr·a··e augmen
tado, ~~~ nurit.n, nns 1rll.irnos nnnns rla grande Ntlamidarlo. fo-

, mm rrdqzirlu<, rcsullnncln rlrilri qrrr a sua si!.uar:iín finaneeira 
se rnodirica.,s•.! f:woJ•aYelmrmf.r. · 

.•' ' ' I 

()~ impo~l.os pram muiln rlnvados. Tinha-i"' rnaliznrlo lií 
o qne ~Hill i li v(! occasíiín I! e .pr•npt.r, chamando par·a o casei a 
nUrnçiin do Senado, qnandn discuti as leis rir or·camento par:1 
o r.xerbicio d1• 1!1!8. isto r. cm J917, anno_em que !'ui honrarlo. 
com o mnnrlato que o olcil.orado rlestn · C,apital me confiou, 
mnndando-mr. a os ln ,Casa do Cons·1·esso. . . 

· · Solicitoi então do Senado qnà não deixasse de crear im
postoR sobre os lucros da guerra. Naqnella occasiiío cn ci
tei factos concretos. moi'Lmndo o que ganharam casas eom
mercinos, ccmpanhins do navegacüo c · soriedade~ anr.mymas, 

' ' 

.. 
• 

' ' •. 
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qt)c tinha·m càmo. objecto a exploracão de produclos extra~ 
l1LIVOS, 

lnt:clizrncnte, os oculos 'cõr de rosa que ao Sr. Ministro · 
rla Fazenda ófl'er•ecci'am os dous Holatores da Receita desta e 
!la outr·a Casa llo Jlat·lamcnto, fi~e1·am com que Laes· pryitlen
olas niio ·fossem accoil.as e· tivemos llOllln . llOnseqU('llCJU da 
{o:liCI'r'n. apesar ele sô termo~ entrado já na ultima plrasc, rlu
rantc os quatro annos que ellà durou, u deficit que se elevou 
a c~rcu 9o um milh4o ele. contos, o que cxpJica trerl'eitamente 
a· situa1)ao que depo1;; foi f!TIOOntrnda c a que se teve dtl 
acudir. 

O Sn .. MATicu.w DE LACll!ÚlA - O Brasil foi tal vez o unicG 
paiz que não tirou vàntagcus da guerra. 

O Sn. PAULo DE JJ:noN'l'IN - O Brns.II. como muito heni 
ti iz n homarJo Senador pelo Espirito Santo, muit.o poucas van
l.a:.;çn~ !.irou _d,a gucr·ra. e si confrontarmos os .lt)Oros com _os . 
preJ mzos, verificar~sc~ha que o .-;aldo de JWCJU!ZOs é mu1to 
mais elevado. · . · 

'J'ivemos, .. incont.cstavelri:wnte, o desenvolvimento de cer·
!.as industr·ia~. es•pecil:ilmnnto u pecuaria c a.s indústrias cor ... 
remtas. 

0 SR. 1\IAitÓIUO DE J-ACERDA -·. .E essas mesmas BofffíJrarr.i 
grande concnrrencià. · 

O Sn. P-nJr.o Dr~ FnoNTIN - 'l'ivcmos tumbem a granclo 
vant.agem d.ecorrente da e:x~portação de certos productos, que 
antes não. o eram ou o eram cm escala insignificante. 

·· Exportamos cm larga escala certos producLos, de alguns 
dqs qnaes mantemos ainda a exportacão. O assucar, por exem
plo, si não tivesse havido o erro inexplicavel ·r1e se impedir~ 
a· ~na expiJrt.acão, teria dado ao ·Brasil gmndes lucros. V. Ex., 
Sr·. Pfesident.c, então i Ilustro rcprcsontant.c ·de. Pernambuco, 
na .Camara dm; DcputadoR, conhece melhor dg que eu as con.:. 
.~cquencias que desse acto acl1•ieram: o~ pr.e.iuizos que tiveram 
o~ Estados asRucareiro~ ·montam talvez a 31JO mil contos. 

A razão de ser· desses saldos .dtl p!'cjuizos, Sr. Presidente, 
encontra explica(lão no facto de. não se t.er acndido ao equilí
brio oron.menlnrio. ·Mesmo sem alcanoal-o, poderüimos com
Indo, ter minorado o deficit dos quatro annos de duí·acão da 
~:merm, isto 1í, nos amios de 1915 a 1!ll8, defioit que .iú come.:. 
çára cm f.9l4, c cujos cffcito& se fizeram sentir· no 2• semes
tr·e rlcsRe anno ." Mas não se quiz tomar .providencia-~. A im- · 
portnção roouziu-se extmordinat•iamcnte; a importação é a 
ronl.c da receita dn União. Essa diminuicüo de rcceHa pela rc
tlucc.fio da import.ncão. podia ter sido, até certo ponto, com-

. pensndn, comn,.t.ivo opportunidade rio chamar a attencão do 
Scnadn, pela moclific.nnão do valor official constante da Tari
fa das-Alfandegas, jJorqtio o valor ot'ficial foi fixado ao ·cambio' 
de· 12, antes da gn erra. Ot·a, esse \'alo r cresceu r.xl.raorclina
.r·iamente rlurnnte a gum·I·n.. Esse Yalor offic.ial dcverin ter 
Rido mndi.ficado, o não o foi ... 

M.;;im rest1Itaria n. cobro:noa do~ impostos sobre maio~ 
valnr nl'fícínl resultante da all.n dos preoos, o quo teria comi). 
non~~qurncin nugmento da recc.ila aduanei.rn, 0 que ~e não;· 
~1hcoo. · .. : .. :.•• ........ : .. ~L.:.tj, . .,,.· 

·, .. 
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Por. outro lado tudo acornelhava a creaolio do imposto
sobre os lucros da guerra, o que não so fez, o que prejudicou 
do muito nossa situação financeira. · _ · · ·. . 

No fim da g·uerrn, em todos os paizes, como aconteceu r.o 
· nosso, h ou v e a illnsão de que não se vendia mais, de que não se -
consumia mais ~evitlo .á difficuldade .de importação, durante 
a .guerra, do varws productos; passou-se então a importar a 
torto e .a ·direito, mandando vir pro~uctos de todos os pa!ze.R, 

• oomo ar!onl.eccu com l•~ Estados Umdos, que não ·se cont.eo,.. 
taram em mandar !J qu(l lh.e encommendavamos, inas· · ainrh! 
mandaram o que so tinha encommendado anteriomenlc, não 
havendo elles cumpt'idii com as. clausulas do contracto reln.;;-
tivas a·J prazo dn entrega. . ' . . 

Tódos esses ·productos vieram ão mesmo_ tempo naquelhi 
occasiãu, do modo que houve extraordinario accumulo. O Se
nado so recorda perfeitamente do facto; que chegou ·a deter-_ 
minar a necessidade do uma lei de emergencia, para altenct·er 
á situação resultant.c da-. grande ·quantidade_ de.· mercadoria~ 
que abarrotaram os armnzens -das alfandegas,· e especialmente 
as que enciam os armazena do caes do: porto ·do Rio d-e Ja.: · 
neiro. cnntendo entre CJl}tras medidas a .conce·ssão de_prazo, .a 
reducção do .,•alo r dos. vales-ouro. e outras providencias tenden.,. 
tes a rlt1:<afogar o commm•cio e a industria, esta ·quanto ·ás ma
~erias vrimas importadas; o que permittiu que a sittia9ão 

.actual, decorrido um anno, esteja mais ou menos normalizada. 
Come. vê v. Ex., Sr. Presidente, na Inglaterra tratou-se, 

ao contrario do que fizémos aqui;" Alli procuraram, sinão.I'esta- · 
, belecer o equilibrio .orf'amentario, ao menos de approxfmàl-o · 

· tanto quanto pos~ivel de uma situaQão definitiva; Basta ·dizer 
que .o lllJp~sto aU.ingiu e:J!l ce~tos casos a 60. %, dos lucros de 
guerra e o m come ta.v foi.mU!to augmentado. · · · · 

· · .Um~ seria :de ·oül.t;as providetlCias foram tomadas pela Jn~ 
glal,flrra. Em varias paizes tinha-se oonimettido o erro de con
trai! ir emprr.stimos · il' juros. que· não eram normaes, nem· ra
zoavois. A FranQa. por exemplo, tinha 'o seu titulo de. renda a 
3 %. Os títulos de renda franoezes estavam abaixo. do par; mas 
feito o computo dos jurus, em relaQão ao capital, póde-se dizer 
quo correspondiam a Um juro effectivo de 3 1/2 o/o, Os titulas.-. 

. hypother:!lrios, ~s ob::ignções ~o grande. estabelecimento -que 
6 o Cred1t Foncwr, -Imo tmha JUro ·SuperiOr a 4. %; .Excepcw· 
nalmentc havia os ,juros de" 5 ·.%.- nos· debentures · das campa" 
nhias do estradas de· ferro. que ·tinham a garantia do gov.erno 
do Estado. · ·· · · · ,. . · . · 
· · Que fez o Governo da Fr~t~ça'l . ·. · . ·. ·• · · .. · .. 

Teve necessidade para-facilitar a subscr1pcão de empresti
mos, de elevar o juro a 5 •1•. áeiido o typo ~e emissAo de 87, e 
ás vezes menos.. · · . · · . · · · . · · .• ·. 

Os bonus de defesa nacional sãoemittidos hoje ao juro de 
· 6 ··1•, do modo que, o juro foi s.ubi~do; àttingindo .nos emJ!resti
mos externos a 7 e '8 •1• e effect1vamonte. a. ma1s, em virtude 

. da emissão a typo inferior ao par. . . . . . / . 
·. E' o que se dá com os emprestimos feitos pelo Brasil quo 

não foram emittidos ao pai', o quo são pagos acima do par no 
resgate, o que quer dizer que o juro real é sup~rior ao -~e 8 •1•, 
flxlido nos contractos; elevando-se mesmo a ma1s de '9' "I ·.. . 

. Isso já não é ,juro de cmprestimos de governo, são JU~os 
in4~striaes, o que irá pesar nos orçamentos, de . fórma rnUltQ 

'• 
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sensivol, poJa massa que representam esses · einprestimos 
Ellos reclamam da receita uma boa parte, para · attender ao 
respecfivo servi CIO de jurps c amortização. 

· E' exactamente o que se dá no nosso p.aiz em que, 11. divi
da externa anterior, se tem de accrescentar a externa, 'que foi 
recentemente contrahida, e isto tudo determina, como cónse
quenoia, necessitar-se de uma somma muito avultada para ó 
serviço de juros. e amortização da divida externa, somma que 
representa uma· parte muito importante da receita total do 
nosso orçamento, da receita real, nlio da receita no papel, por
que não ha nada mais. facil do que equilibrar üm .orçamenta.: 
fixa-se a despeza e, se nos nos contivessemos nella, devíamos 
dar graças a Deus; depois, fixa-se a receita para dar o equili-, 
brio, forcando a receita, porque esta ~ estimativa e sendo esti
mativa póde_ ser majoradn. · · · 

" A Inglaterra niio modificou sensivelmente os seus juros; 
não tem emprestimo ·algum· de 6o/o; ao contrario, recorreu. 
aos impostos para poder mais rapidamente equilibrar os seus 
orcamentos. - · · _ 

E' e:i:acto que as industrias se queixam· naturalmente da 
grande somma de impostos que as sobrecarregam. Mas, desde 
que esses ·impostos alio· sobre os lucros e se estabelece uma 
proporção razoava! para compensassão do capital invertido 
nas ind•ustrias, tf uma medida anormal que fere interesses do 
commercio e da industria, mas que tem por· fim attender a 
uma situação lmormalissima ··das finanças do . paiz. Em t.odo 
o caso esses impostos nlio extinguem as industrias . inglezas; 
diffcultam a sua existencia; mas nlio as fazem desapparooer. 

·. Com· essas providencias de ordem financeira_ o governo in- . 
glez poude amortizar uma· parte dos emprestlmos· que havia- . 
contrahido e atê jli'propoz a· reducção dos .impostos votado~ 

. · nos orcameritos anteriores. E <> Govemo fet11 Isto tendo de 
despendem semalnalmente quantia elevadissirna ·com os sem 
trabalho. · · 

. '· .. 0 SR. MARCILIO DE ÚcERDA - Para maiíutertciio da vida •. ' 
1 o SR. PAULO ou: FRoNTIN - Perfeitamente. . . 
. . ' Vê poÍs, v. Ex. Sr. · Presidente co~o dantes ~s povos 'li· 

. liados, este, seguindo u~a ,orientaclio· rma~ceil'a d1ffer~nte ~a 
··.dos outros, .. poude, não d1re1, restabelecer amda a sua sitUI;'cao 

. financeira anterior li guerra, mas melhorai-a convenlenteme~
te. A libra,. que estava a tres doUar e. 20 .centavos, vale- hoJe 
4 dollars e 5~ centavos. E' uma deprec!aç!io apenas· de 7" RJ!
proximadamente, que .comparada á ~ossl!o taxa cambial eqtu
vale ao cambio de 25 dollars ·por mil rá1s; para 27 dollars é 
:üma ,diferença .rielativametne ·m~nlma. 

· Examinando o que se passa com ·os paizes alllados euro
peus e- tendo tocado ligeiramente no que se _deu no nosso ~atz, 
tambem alliado vejamos agora o que se dá. nos E~tados Umdos 
·. ·. Na -primeira -phrtiso da guerra, antes dos Es~ados Unid~s . 
nella entrarem será esse. paiz O· campo primordial do acqm
r.ições fêit.as pelas nacões combatentes. Effec.tlvamente Já tive 
occasião de mostrar que rpola Italia e pela Smssa se fazia codmf
mercio dos Estados Unidos com· os Imperlos Centraes, sem I • 
liculdade ,, - - ~- ·-· 
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Entrando nlf guerra a Jlalia, por intermediei aà Holland~, 
Sncciu, Noruega e Dinamarca, o commcrcio, ainda que em me· 
IlOI' u,;caln, continuava a ser feito com os imperios centracs. 

O .Sa. J\!Ancn,tü nR LAC.RRDA - c<\. Allemanha chegoí.J até- à 
mandar um submariun aos !Estados Unidos. · . 

O Sn. PAULo il.Hl l!,HoN~I'IN - Perl'eiLamenLe, com grande 
qu an l.idadu de anil i nas. Nós sabemos que os Estados Unidos 
são o maiqr pr•oductor .ele algodão, e o algodão é um ·elemento 
indisp!!lhlav·el !lll!'a a guerra, não só pura a 1'abricnc~ão de explo-
sivo~. como pam ou Lros mi-steres. · · • · · 
,.. Dahi os Estados UnJclos auferira_m lucros extraoi·dinario~.: 

, O snlrln -das opm·acoci'l commercmes com os Estados- Um· 
· d~.ts, Lendo-se reduzido muito a expor tacão pam Já, q·uer da ln• 
glal.erra, f!lWt' ·da Franca, quer da Belgica, determmou a ne
cessidade do compensação pela remessa . de ouro e grande 
qnanlidacle desse metal foi assim remettida para it' America do 
Norte. · · 

IP-osteri•ormente porém, não hoüve màis posaibilidade de 
·fazer essas 1•emessa:s, _não só porque desfalcariam por ·com~ 
pleto as rcsl'rvas molallicas dos bancos emi-ssores dos mesmos 
paizcB: Inglate!'l'a. Pranca ·e· Bolgica -.. como ·porque a _som_. 
mas se tornaram taes, que não mais ,seria possível enviar· ess-as 
i mportancias nessa CS!)Ccie. · . . 
· · 1lnstituin-·so e.ntão o regímen· das conlas de thesouraria, a: 
q~1e já me referi, procurando-se· estabelecer um jogo do cre
dito. · · · · · · · 

. No fim'cta guerra, este jogo de credito foi saldado. X 
Ft·nnça f-icou devedora; este saldo devedor, cm franc-os, . ,se 
elev-a a 1~1ais de dez biliões. . . . . -- . 

Emquant.o .rJurou a guerra, houve necessidade de fornecer, 
fardamonto, de municiar, de cr-ear artilharia, armamentos, de. 
consf.ru ir. vapores, de conserva-r em boas condicõe~ toda ·a ma
I'.inha de -gner•ra, acarretando somma .considernvol de trabalho· 
e do f·unceionamcnto .industrial, que foi-custeado pelos C!ledit.os 
dos ES!tados. Unidos . ou pfllos 'emprestimos de guerra que o~ 
paizes alliados fiwrnm. _ . · · .. · -

Portanto, deú-se o msemo phenomeno que se dá em todà -
occasiãQ onde h a grande · affluxo ·de din~eiro; . os prel)qs · de_ 
todos os productos augmentaram •e os salari.os cresceram de 
maneira desproposit.ada. . . · . 
. _ 10 gbverno dos tEstadns Ul!lidQ;;, que sempre _ tinha sido' 
part.idario dn rlircccão privada,· por emprezas on 9:lciedades · 
anonymas, da viação fcrr-ca ou de navogncão daquelle paiz, a 
pl'imeira que so traduz em .quatl•ocentQs mil..kilometros, teve 
de chamar à !'>i a 'direcção de todas ·estrad-as de ferro e ·.bem 
assim todas as omprezas de nav-egaoão. . Tomou,- portanto, . a; 

· .deliberação tle transformar totlas essas industrias, quo antes 
nstavan1 enl,rcgu_es á iniciativa' e direccão de par>tieulares, em, 
industrias do !,"'VCI'IlO, em indústrias officiaes. - · 

'j'l~f·miTHHia a guerm, naturalmente esta situação não podia 
conl.inuaJ'. Pouoo a pouco foi-Sfl restituindo nos seus donos as 

. usina~. as estt·urtas de f.r.rro, os navios morcunlcs, livrando-se 
o govemo de uma grandfl som ma de r.csponsttbiliclados e· da 
clil'cel'iío brt~ltlllll~ rlifficult.nsa rln serviços que ·nunca, Linham 
rJslad;J a sr.u cnt·go. ncsull.ou deste facto urna modificaoão 
nmil.o scnsil'rl nu sil.uncüo interna do paiz c, tarnbcm, .uma 
l.ll'iso ele l.raüalllo. Essa crise, cOJnecucla om fins de 1.920, tomou, 
.maior incremento no do 1021, e e111 parto elo do 1022. Pode.~ 
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mos dizer que clla durou dous annos. Apesar disso, os Estudos 
Unidos não Liveram de cnú·unl.ar a qucsl.ão do .cambio, porquo 
f..eem a grande vantagem de ler ol'ganizado ou const.Huido 11111 
grande stocA metal! ico; c, como, por um ludo, as. suas indu~
t!'Jus se dcsonvolvt!ram inlcnsumenle, pela tlil'Hculdadc de re
ceberem producf.og importados da Europa, e por outro, l.ive
ram necessidade do incrementar a agr·icu!Lura, principalmont.o 
quanto ü producção do trigo, do algodão, do milho c ,quanto 1í. 
r}ecuaria; a balan1;a comnJ(!rcial continuou-l:fte favoravel ·c a 
sua situacão cambial do antes da guerrapeJ•dura; tendo hoje o 
do!! ar o mesmo valor do dollur ouro de antes da .guerra;de modo 
que não :ha a:bsoluLamente depressão do cambio naquelle pa.iz. 

Mas, se não ha es~a dcprcssiio de cambio, haveria o risco 
de que a vida, sendo cara, a mão de obra sendo elevada, os pro
duetos dos paizes onde a mesma rnão de obra fosse rnais ·ba· 
rata e a vida tambmn mais modica, poderiam· com vanbagem 
ser importados. Os productos manuf,acturado~ importados po
deriam concorrer vanlllljosamentc com os similares norte· 
americanos; · 

:0 ·Sn. MARC!LJO 01~ LACEBOA -. Iam sofl'rer a concurrencia. 
O Sn. PAU.LO J)E FIION'l'IN -·~Ias o que resolveu o Congros· 

so dos Estados Unidos para evitar esse mal ? 
O Congresso americano resolveu .. em sua. alla sabedoria 

approvm• uma tarifa, que é uma verdadeira murallha da (llJ,ina, 
em relaoão aos productos estrangeiros, e, graças a .~ssa provi
dencia, a;; industrias ameri,canas, n'o segundo semestre· dcst.o 
anno, voll.arnm tí sua anl;iga si t.uação de prosperidade. N:atu
ralmenl.e, o mome11to era opport.uno para uma medida dessa 
natureza, porque a vida tinha encarecido niuito, durant.o a 
guerra, e era preciso evitar a importação de artigos manufa
cturados cm pnizes onde a mão de obra fosse mais barata. 

O Sn. l\L\RCILIO J)Jl LàCERDA - Era pr·eciso restabelecer o 
cquilibrio. _ · · 

0 SB. PAULO DE FRONTrN - Perfeitamente. 
Na Inglaterra ha uma escala que é permanentemenLe .feita 

c CJU!l dá o custo da vida. ERl.a escala mostm que !.cm havido 
uma reducoão muito sensivel, depois da guct·rn, 'priucipalmcn
,te om 1921 o 1022·. Os Estados Unidos· tinham acceitado ossa 
escala de decrescimento, mas, agora, com a medida prot.cceio~ 
nista, qLJe lmiJaram, o nw~mo facto não se dá, de modo q11e Ira 
uma estabilização, mesn111 uma lig,cira progressão sobr·e a es· 
cala anterior. sem quo c~ta tenha chcg·ado ao que chcs·ou rlu
ranl.o a gum·t·a, cm quo a indrrsLrJa t) o Lt•ahalho firmar:1m 
ont.re si uma rotação, vrvendo·umho~ sem saClrificio. nu IwccsRi
dades não satisfeitas, dando, aosim, uma solução ruzoavcl ao 
problema dos snlarios. 

Nal.urlilmente, :'JS paizes que tJstavum lmbituaclos a ver· nns 
Estados Unidos um g·t·ande centro do' exportar1.nr, não estão 
satisfeitos. A isgo veiu ainda. aggrm·ar a quest.ão t'Plativa ao 
.prohibicionismo, como se chama alli impedir o uso dos vinlros, 
fios licores, das bchirhts alconlicas. . 

Essa lei del,ermino11 l.ambcm umn modificação na situação 
interna om tudo que Lliz. resp~it.o ao operaria, 
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E' sabido que parle dos salario dos operarias americanos 
esvaia~se no whisky, digamos a causa como e lia é. Da h i a lei 
pl'ohibicioni;;t~ quo modiJ'icou essa situação trazer grandes 
vanlagons soL este ponto do vista, upozar do sou extremismo. 

E' exacto quo ha o contrabando. E' certo que alli ainda ·se 
beLo o alô na primeil•a phasc os habilos. oram de tal natureza 
que so chog·ou 11 beber alcool do madeira, o que deu cm rc-. 
sn!Lad•J mais do um uccidcnto i'alnl. 

Ha londoncias Jllll'lt modii'ioaçõcs, modifica~õcs que não 
permiLLam as bohidus alcoolioas, propriamente d1 tus, mas que 
autorizom o cuusumo da~ cm•vojus e dos vinhos. Oaso seja eHsa 
a solução, J'ucultaJ•á a ·ct•rl.os paizos comfl a l!,rança, a Italia e 
Portugal, que tinham alli um grande mercado pura os seus. 
vinhos, a novamente expor·tarem esses productos. 

l!,oram essas as r,crLm·bações qu.o se deram nas relações 
commct•cmes dos Est11<1os Unidos com esses pai)les. 

Avezar das dii'i'iculdudes verificadas, após a guerra, mos-
trei porquo 1.1• !Jalant)a · commorcial lhe foi l'avoravol: d·etcr- ' 
minou c8se facto, a reducção da importação e portanto, c eli
minaçiio de elementos na concba negativa da L~lanQD. com
mermal daquellc paiz. 

O facto tí quo a solU!JÚO da situucüo i'inunccira nos 
Estados Unidos l'oi ·orientada do modo .diverso da da Ingla
terra, da da F-4'ança, da da Belgi()tl. e da da Allumanha. 

Si ·eslivesso cm úJ3eussão o or~1amento respectivo, upro
voitat•ia a oppot'Lunirhdr.' pat•u lt•aLar dcsenvolvidamento · do 
nusso pai~, que, com,, ulliado, dovoria lambem sor considerado 

. nas ponderações gcr!II)S que ostou fazendo, sobvo as conse-
quoncias da cutnstropbo mundial. . 

Rescrvat·~mo-hoi, porém, para n discussão especial do 
orçamento. • 

0 Sn. MAIIClf,JO DI~ LACEHDA - V. Ex. está fazendo Um 
vet•dudoit•o' <lStudo retrospectivo. 

O Sn. PAULO DE l:,noN~'IN - MUito agradecidQ a V. Ex. 
Poderia examinnt• ·a situur;ão do Brasil. Tenho a respeito . 

dados comparativos; ma~ ,não vim absolutamente pJJepurado 
para discutir a quostii•J. Vim discutir a lei do forças do terra, 
o si assim me extor1w ri porque todos ossos assumptos estão 
a ella ligados, mas ligarlos indiroctamonte, c só directamente, 
no orçal~l~nto, posso trnlnr da acção financeira do B~·asil. 

· V:erti'Jquomos agor!l. c quo aconteceu com os patzos nou-
tros. . ·· 

Esses pai~os podem sct· divididos cm paizcs de cambio 
ouro o paizes do cambio avariado. , . . 

Os pnizcs do cambio ouro são: a Suissa, a Hespunha, a 
Hollanda, a Dinamar(ll\, ::. Suooia o a Noruega, o nesses paizos 
neutros, as conscquencias da guerra ·se fizeram sentir om mo-
dalidadea. muito diversas. , . 

A Hollanda. mantLwc-so, mais ou menos, como uma cor
ronle .rJc passug·em entro os imporias centraes c os domais 
puizos. Apezar do ;-igGL' do bloqueio doa Inglatorra, sondo um . 
paiz pequeno. não ltJVIJ nem o seu oommorcio nell! as suas 
induslrias, interrompidas dm•anto a guerra. Podia communi
óar~se í'l'Uncnmonto com a Allomanha, paiz llmitrophe, com a 
Ital~a, com a França, cow .a Inglaterra, emfim,. não só com ~!-!~ 
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paizes alliaaos, mas· Lambem com os noutros, como eram a 
8uecia, a Noruega o J, Dmumarca, som inconveniente nenhum 

A. sua ~it.ua~:ão é rclalivamenLo 1'avot•u,v.ul. O cambio e.stã 
e~ :UoJ? pé, 31 siLL!Ur,:;i•J J'wanceira não é má; as condições t.lo 
P.a!Z !Jatl. ~sLao perturbadas, uom mosmu por commoriõcs po
l!LJCUB. J:'o1 um uo~ que monos suJfrcram. 

Mal~ Oll monos, no mesmo ~cntido, são as considcrucúes a 
fazet· quanLo á Dinuml;ltea, ÍL Succia, á Noruega u ú llespanba. 
· ~allemo~ que a Dll)Ul~Ja_rca é um pai~ cuja pdncipaJ pro
ducçao c~nsJsLu cm l.!.c•;cmJo~. A ugrwulLul'U dá apenas para 
as ncceswlaúos rlu cOiltiumo mleruu. A pocuaria c, principal
monLe, os seu~ prorJuetos, como o leiLc, a munLeiga, os queijos 
o domaJs der1vados,. representam u .vroducção capital a ex
portar. Os sous prJJtcipacs co.nsumulOI'es são; cm primeiro 
Jogar, a InglaLcrra e, em segu-Ida, a Allemanlta. Nem com a 
Jnglatf.'L·ra, nem com a .:\llemanhu, foram inLcrrompidas ·as 
suas relações commo~·ciaes. Assim, a Dinamarca sómcnLc sof
f'reu as consequencias do ahalo geral produzido em todo o 
mundo pela guc!·ra devido ás difl'iculdades de rolaf}õcs com
merciaeri. qutJ, scndu nmndiucs ucLualmente, haviam de at
t,ingil-a, não podendu i~olar-s.c entro todos os demais p.aizes. 
Em todJ caso, sofl'Nu r·olativamcnte pouco. ]]. como os preços 
dos sell:l productos SI) elevaram, o mesmo aconteceu i1 mão 
do obra e á materia prima, isto ú, ao,gado, que augmcntou de 
valor, o Lor·n11ndo-so· assim as condições de exportação favo-
x·uvois. · · . . 

A 8uecia Lcm grando producção de madeiras, o que con
stitue a sua maior oxpr;,rl.ação. Por outro lado, produz Lambem 
muitos mincrios. D·Jvido a l'ortul.eza do Heligoland o á di1'-
1'iculdaúu úu JnglaLena hloqueiar o llllll' Bal.Lico, poudo manter 
o seu commcrcio com a Allcmanhu. Seus productos foram 
constanlemenLQ exportados, sem haver· rcstricçõcs, huvendtJ. 
tambcm olwação do prcr;os. 

A madcit·a foi malrda prirua muiLo consumida dm•ante a· 
guerra, IJUS trincheira~. nos l.mnsportes, nos· aharracamontos, 
nos derosiLos e nas cnnslnwr.~üos pt•ovisot·ias que exigiam em
prego clt'vMio desse rr!al.cl'ial. Assim os pai:tes como a Suec!a. 
e a l\'orueg·a, que podtarn exportar cxucLamenLo essa matm·m 
prima, continuam aiud;L ho.io com esses mercados, mantendo 
bons pt'C\:os, desfructan.r:k• de boa situação commercial o in~ 
dustrial. · · · 

A NL•rtwg-a closenvoiveu mui lo em·l.lls industrias. Exomp!o: 
a. pt·oúuc~ão electrica do azoto o seus derivados, adubos para ~ 
ag·t•icl!!Llll'a, C tamlwm U J)!'OdllC\lãO siclcrurgica, O que tudo 
enconL1•ava fucil saiwh :! preços muiLo rcn:mncradores. 1\Ian
tov.o-se. por is~o. cm c;nulições francamente favoraveis. 

A Hospanha r.pnseg·nin t.amhcm, pela sua situação privi
legiada. con Linuar a ter rclaoõos commerciacs com a Inglater
I'U, a FJ•anQa o a ILalia, o a ser exportadora continua para· as 
1·opub!icas americanas onde impera a lingun hesparnhola, 
substif.uimlo nesses morcarlo~.os pnizes que anteriormente fa
ziam essa oxporl.a1:ão, lflW rram a InglaLcrru, ]•'mnça, A!lcmantlit 
.Austria c Italia, do mudo que o rmmbio se mantem durante o 
após a guerra, ao par. · 

RocontcmonLo, nn Hosranhn, alguns fact.os oxtrnordlnariOs, 
como n questão de Marrocos c as despczas resultantes dessa 
cttmpunlm o algumas diffiouldudos do ordem i:n~orna, como ;s 
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Lios Ajuntamentos 1\ÜliLares, determinaram uma crise de cam
bio. JJ;stu que não está mais ao par offereco uma diffcl·cnca 
rolativamentu dimiuuta, sem influenCia n.precíavel. Ao envez 
dessa depreciação representar um mal, produz-lhe um bene
fício: ü cambio elevado difficulta as exporta(}ões, porque sen-, 
do elevados os pre~1os dos producLos, os consumidores Jlro
curam restringir as suas acquisições. De modo que se com
parrundo a j}escta com a lira, o franco e o escudo, vê-se que a 
moeda hospanhola esl.á muito valorizada. · 

O Sn. 'MIGUEL DE CAnVALIIO - Como a da Sulssa. 
O Sa. PAULO DE .E'I\ON1'tN - Examinando a situacão cam

bial desses quatro paizes, vou tratar agora da Suissa, attenden
do á 1embran~;a do meu amigo, o illustre Senador pelo Estado 
do Rio de Janeiro. .- ' · 

A Suissa, Sl'. Presidente, é um palz especial. As suas In
dustrias, são industrias que eu chamarei de per1'eicão, salvo 
algumas de ordem siderurgica. A Suissa não tem carvão, mas 
dispõe de uma grande quantidade de quédas de agua. O pr•oble
ma, porém, da siderurgia electrica ainda está longe de estar 
resolvido. Antes da guerra, a Suissa importava carvão de Al
lemanha. Durante a lul.a tornou-se mais ditfici\ essa acquisi
ção, devido á diminuição da producoão nas minas allemães; mas 
em todo caso, pagando mais caro, esse paiz ainda conseguia 
importar uma regular quantidade desse combustível, necessa
rlo ás suas industrias. Terminada a guerra, pelo tratado de 
Versailles, tendo a Allemanha que entregar impQrtante quanti
dade de carvão de suas minas á Franca. como pagamento em 
espoCJe das reparações, crrsceram para a Suissa as difficulda
dos de importar carvão da Allemanha e as suas industrias 
lutam com essa situação. As outras i,ndustl'ias são as que se 
poderia chamar artísticas, como, por exemplo, a de relojoaria, 
a de apparelhos e instrumentos scientificos; as de tecidos finos, 
de rendas, etc. Essas são as industrias príncipaes dit Suissa. 

Ha tambem uma ~'!'ande industria, que é a dos boteis. 
As condições naturaes da .Suissa são de tal ordem que, coi

locada entre uma serie de paizes, esses não lhe podem fazer 
l.loneurrencia, porque nas suas cidades e localidades niio teem 
Q conforto e as d'p.cilidades que se encontram nas cidades e· 
.hoteis da Suissa. Incontestavelmente, uma parte da França, a 
Saboya, e o DelTihinado, si comecassem a fazer-lhe concorren
r.ia, poderiam lutar contra a Suissa; mas não é isto que se' dó. 
A cidade do GL<nebra. por exemplo, onde só se falia a lingua 
:franceza, quo é a official, com todo o conforto e com a belleza 
do lago Lcman, com os seus arredores , enriquecidos por 
uma scrie de ma:;'llificas villas, que o contOJ'>nam. dispondo de 
muitos hoLeis construidos nas montanhas,' de sanatorios; os 
quacs variam conforme as molestias. i'act1lta ao est:rangoiro 
tudo ·quanto o mais oxigcnt.c possa desejar .. 

Si cm vez de Genebra, si fôr a Zut·ich, u Luccrna c a ou
tros ,pontos que fol'am . especialmente creados para excursão, 
como Inlorlaken, as bolle1.as naturaes que alli se cncontJ•am 
muito lcmbral'lio as nossas, embora em menores proporcões, 
sabido como é, que a nossa natureza ó mais grandiosa, mais 

. ma:iestosa; mas, incontestavelmente, siio bellczas naturaos. 
Fanam-nos apenas as geleiras eternas que lá se encontram 
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at.tingidas, por vias de 'Communicaoão que sobem a quatro mil 
mot.ros de altit.ude, como no .Tungi'rau. Não existo alli a nossa 
nai.ure7.a tropical, nem as nossa,s 1'1orcstas, monos ainda os 
nossos grandes . c ma.i ostnsos rios; mas, incon l.ostillvcl mente, 
como a viagem da Inglaterra. da li!'Panoa, ela Hesnanhn, ela It.a
lia, da Ausl.ri.a, rln Alleman'ila, é no rnaximo uma questão de 
48 ,[)ora,s, e para muitos, dr. 10 rhoras, que é quanto so !ova de 
Pa.ris a Genclwa, comprehende~sc que a att.racção dos est.ran
gmros e o movimento enrrespnndente, é um gr·ande elemento 
do riqueza da Suissa que nelles encontra os consumidores 
par·a todos os productos oriundos de sua la.vom•a, e Lambem 
um campo vasto para o ,consumo de que as suas industrilts. 
ospfleialmcnl r a;; urtisticas c dr luxo produzem. . 

A Suissa, por outro lado, administra directamente as suas 
csf.raclns de ferro. Tendo de lutar rJom a questão do carvão, 
procurou substituir ·esse combustivo! por• outro, lançando mão 
de outra energia, a hydro-electrica. ,já hav·enclo estabelecido, 
como primr.i rn experieneia nas grandes I inhas. a traccão ·ele
ctr•ica no maior tunnel, o de Simplon, com vinLe kílomctros de 
comprimento. sendo a extensiio elo trecho cledrifica:do de 
cerca de '2'5 kilomct.ros, entre Brigues c 'r.~cne, cstaçõros extre
mas elo r·efcrido tunncl. Applicou a h·accão clecLrica na Yia
frrrca Obcrland Bcrnois e mais t'cccnt.cmmit.c na linha que 
liga a capital, Bcr·na, com o lago Lcrnan. I il~l1a na .CJual se cn- · 
contra o t.unncl de 'Loctsberg com o comprimento r!c 13 kílo-
metros. · 

Agora está substituindo a tracção a vrupor pela rlrct.rica .. 
na S. Gothanlo, pt•incipal via-ferroa internacional. 

Dir-sc-ha: por que não se applica cm nosso paiz essa 
medida que a!li vemos introduzida? . ' 

A' primeira vista, quem examina as questões apenas sob 
o ponto de vista das apparcncias dirá: nada mais f:acil do que 
seguirmo~ o caminhá 'quo está iniciado em alguns pnizes, es
pccialmnnte nos Estarlos Unidos. na rSuissa, na 'ftalia c na 
Franc.a. 

Mas, é preeisn ver quars são as condioões relnti\·as des
ses paizes. 

Devemos considerar que nesses pai~P.S, o inverno é incle
mente, havendo necessidade dil aquecimento e o aquecimento 
não ·se fnz sem um combustivel. em quanto a energia clcctrica 
não póde produuir o calor; industrialmente, nas habitações. 
Já em Londres e em Paris r.scriptorios existem .que siLo aque
Qidos pela Imergia electrica transformada em calor; mas são 
exce.pcões ·C o .custo 1\ muito ·elevado, de modo que o qno ha 
da producrão elo Icnrha é exactamente dl)stinado a este aque
cimento. • 

Entr·c nós, a não ser• no ·ext.rcmo su I mi cm uma .parte do 
Paraná. n mais elevada, não temos absolutamente que cogitar 
do problema elo nqnenimcnt.o, que é muHo serio para os paizes 
ouropeus. 

O que resultn dahi? 
Rcsult.a que lá a 'lenha tem nssc destino, c si lhe fôr dado 

um outro, hu sucrificios pelo onus decorrente de um wcce
dnneo. 

No T:lr·asil tamhem .existe Jm1ha o em nbundancin. A nossa 
arca territorial é incomparm,clmcnt.e maior que· qualqurr dns 
dos paize& a que me.r•ef.eri. Muitas das .nossas inmrmerns flo
restas siío ni1Hl'a virg~ns; otli.J•as s~o c(lpoeirõe~ de J11ac]lnclo ou. 
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florestas reconst;tuidas por· si, porque ainda não cogitamos, 
infelizmente, de reflorestamento scient,ifico. 01 que acontece é 
que uma estrada dn ferro qu.c estiver um pouco afastada do 
liltoral -e necessitar desse combustivel, póde obtel-o por um 
p1•eco tal, que a energia elecLrica não póde competir. O preço 
ó quo resolvo o problema. · . 

Tomemos por ·exemplo a estrada de ferro Mogyana, uma 
<las mais importantes do Es'ado de S. Paulo. A nossa. lenha 
escolhida póde pormittir com facilidade a correspondenoia de 
sete ·metros cubicos parn. uma tonelada de carvão. Convem 
ainda obRorvnr qun ha zonas no noss·o paiz, como o Paraná, 
ando \'lC p6rle empregar Q nó de pinho, que, com tres metros 
cubicos, cquiva.Jo a -uma t.onola.da de carvão, ·o no norte, o côco 
babas~'(', qno t.ambom pódo ser empregado como combustivo! 
cm proporciias analogas. Mas, como ·disse, tomarei para exem-

. pio .a Estrada do Ferro Mogyana. que é a que percorre uma 
uma zona jo:'i bem povoada. e onde se desenvolve uma oulf,ura, 
q~c pcrmif.tc ~a Jarios elevados, como se d:'i na do caf.é, 

Não ha muitos annos, cm :1914, nas zonas afastadas de ci- · 
dado~,. podia-se comprar um metro cubico de lenha., da me
lhor qualidade, de tres a t.res mil o l]uinhentos róis. Não ha 
nada. que influa no. augmento dos prec.os como não saber com
prar, Para manter o preço é preciso· impol-o aos fornecedo
J•es o niio dai:x:a.r que intermediarias se apoderem do mercado, 
colhondo todos os resultados, em detrimento dos consumidores 
c rins tll'orluct.orcs. · · 

Voltando ao preço do combustivel - lenha, não direi que 
clle não tivesse experiment,ado uma alta determinada pela ele
vaoão do preco do carvão, principalmente nas proximidades 
dos grandes cent.ros consumidorns; mas onde .o consumidor é 

. quem manda, ó natural que só ello imponha o preco que lh'c 
convém: dada uma remuneração razoavel ao cortador, está re-
solvida a questlio. · 

No caso •em questão, como dizia, pódo se tomar a média de 
cinco mil réis por metro cubico de lenha da melhor qualidade; 
e, sendo necos!lnrios soLe metros cubicns de lenha para cor
responder a uma tonola:da de cm·vlio, consumir-&e-ha trinta c 
cinco mil ríiis, custo que, accroMido das despezn,.~ ncMsoorins, 
elovar-se-ha a 4.0$, imporl.ancia muito inferior, niesmo ho,io, 
ao m1sl.o de uma f,onelacla do mtrvão, razão por qU() n electrifi
cação daR ·estradas de ferro não trnr:í ·economia sinüo em tre
chos muil.o cspcciaes. 1Por issu não acredito sor, no f,ocanf.o no 
nosRn 11nh, o momento dr nos nt,irarmos lls elcvnrlas .r!o~pozns. 
ilXiA'irlas pm• essa l.ra.nsformn(;ão de energia, tnntn maiR quanto 
os pn izrs que sfin nbrigarlns n faze l-n, pel:i vanl.ngenR quo · 
obtem. ainda. rliscill.em qual o syslcma preforivel. 

A Snissa mnnl.tlm a sna: preforenoin pela··corrente mono
phasica, rm gm•n! rio fõ mil volts, ao onvés· da corrente con
tinua, qnc ó a snlurião norf.o..:americana, c a base ria proposta 
pnrn n clnctrificaoão rln Estrada de Ferro Contrai rlo Brn;,'il. 

Vê-se, portanto,, que esses são problemas que jogam com 
varias. olcrnent.os, o ou cntnndo, co~ o conhecimento quo te
nho desses nssnmpl.os ... 

O Sn. MMIC:IT,IO nu: LM-:!lnn,\ - :r: com a opporfmiidncle. 
o Sn, P.wr.o DE FnoN1'1N ~.~ , . , om ff\oo d,\ baixa oamblal 

~ ~n ~~t~ ~G todoR os ~rttgo~ no~~ss~~~o~ ~ .~l~ptrlfl~~~~~~ quo 
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tl momento não é opportuno <para realizar essa transfcirmaelo 
em larga escala. 
. ~lectrificar os trens de subúrbios onde a intensidade a 
J';!StJ fJCa, comprohende-se, conseguindo-se maior approxima
çao dos trens, ~orno &'c dá nos Metropolitanos do 'Paris, de 
Londres, de .Berlim c. de Nova York; mas levar mais longe isto 
c a outras lmhas, CUJO trafego não o oxige por emquanto pa-
rece-me, pelo menos, intempestivo. ' 

Um pouco mais de demora e· de 'estudo determinariam 
talyoz col~er-se resultados das cxperiencias feitas em varios 
paJzoEI, af1m de escolhermos o systema que melhor nos con-
venha adoptar, - menos dispendioso. . 

Continuando o nosso exame, erri relação á Suissa, verifi
. ca-se .q~c clla soffrcn .muito na sua indust:ia, q!le eu chamo 

de «VJSJ!.a de est~ang01ros~ e Já se denomma «mdust.ria dos 
hot,ois o hospedaria&~. 

Eff.ectlvamente, durante a guerra houve uma reduccllo 
not.nvel de viaJantes. om procura da Suissa, e, depois da guer
ra! devido ao cambio aUo, muHos preferiam outras localida
des, onde não encontravam tantas bellezas naturaes, ·é certo, 
mas gosavam de Igual conforto o de vida mais barata. . . 

Respondo assim á pergunta do meu illustrc amigo Sena-
dor pelo E&tado do Rio de Janeiro. . 

0 SR. MIGUEL DE CARVALHO - Com O brilhó de Costume. 
· O Sn. PAuto DE FR.oNTJN -Muito agradeço a 'V. Ex. Ve
Jamos a;~orn o qtié.!;n da rtum paiz dh cnropa que cu qtiiz rloi-
xar para o fim - Portugal. · 

•PorhJgal tómoü part,e activa na _guerra, enviando um im-
porf,artto cont.lngcntc, que estevil collomido no sector das for
cas inglozas. Nit grande offertsiva de 1918, ·essas forças sof
froram muitas bilixtüJ o as despezas feita:;' opor aqnelle paiz 
det.crminarilm parn, elle tambcm uma má situação financeira. 

O Somido snhe pérfnitàmtmf,e qne a moeda quo a Repu
blica Porl.nguoza cst.aholiitieti. o esctido, ó o anUt;o mll róis 
fort.c, e nné si ni'ío houvos~e pctturbncõcs no cambio essa 
monda valeria respectiviunenf.e, ao pitr, iJ dobro da moeda hra-
stloira. . . 

Durante .11m largo podado cm que. a dépréciaçiíó. da moe
da cm .Portugal era rclatiVàmimte muito menor do que. a vc
rificarlrt DI\ do }jrãsil, a mocí:la fort.c cxeodia rlc t.res vezes o 
valor da nossa moêrla .. ahnrtitltla fraca. 

Acbialtnnnt.o ns cfrcnlilslmicirtil ii'ãó npj1h~tns. O cscnrlo 
\·ale, approximndliment.o. rJu:i.troei)J\I.os rói~! Qtlr.r rlimr que 
de moeda fol'te pnsson a mtmdn frncn, · 

Efit.n r. a r,ondi!Hio do cscndo. n. most.i:n ifi.J•,\ n sihJ_nc.ão 
nol.ntll f'irtnt1ccira o oconntnicn cm Port.nt::al é J'lm:l!artt.n. como 
HHicerlr drn nnfi'os pal~rs. ria guerJ•n n rlo que rlr!ll:t rlocorrr.u 
~· omprcstimoB cxccsBivos. rlei'IOcr<as, emissões e ilmn SÓi'ln de 
r.tJ!.J'Ii~ crJ1iMq1H1licias. O prohlcmn.... terá de sr. r l'i:'solvidn do . 
rncs!i1o tnmlo q110 cm ont.rns pai~cs, .. · . . . 

Nos pnizcs da J\mcrJCn; podemos consJdnrnr, ~.uccosmvn.
m~nfn, pni'!l nno ~nfNtrmoR rm dcl.alhcs rJliC nlín !rin lmpor
tancin capit.nl pnl'tt o nssmtipl.o. o que se passa no Mn~ico, _no 
PO!'t\, nn llolfv!~, na Arp;onl.it1n 11 nn tJrtJguny. Po;lovJa tam-
~~m r~~~pJr~mo Ó; Y~n9~U~)~; t\ Ü9!1lmRIR, {Ul ~~ll~~qrl 4~ f~~ 
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publicas da America Ccnf.ral; mos a situac.ão se annuncia com 
pouca difi'cronça de umas para outros, de modo que não ha 

·necessidade, nesl.r. r.RI.nrlo .gr..rRl, de entrarmos no exame por
menorizado do que so passa em cada um desses paizes. 

Comecemos pelo Mexico. . 
O Moxico é um .riaiz ·essencialmonl.e cl'e industrias cxLra

cl.i\'aR. Os rlous maioJ•cs produ eLos de sua exportação ~ão: a 
pl'nl.a c o pei.T'oleo. Na agricuiL1ira, ha lambem genet•os que 
são exportados, os qnaes representam verba importante na 
balança da exportação; aquclles, porém·, siío o~ dous· produ
c! os capHacs. 

O Senado conhcco o que se passou com a prata. Os Esta
doR Unidos m·am bi-mcLallistas até 1873, c novamente o J'o-;
ram cm 1878. A baixa constante da prata determinou, em 
1890, a lei Shermon, lei nol.avel que obrigava· o 'l'hr.souro dos 
Estados Unidos a I adquirir uma certa quantidade de prata 
fiara evil.ar a baixa des~e prodncl.o. Era uma esperic de valo
rização da prata. Esta valorizne;áo foi mantida -durante certo 
perio'do e foi mesmo auxiliada pelas Indins, paiz cm que ·a 
Jüpio. moeda rlc prul.a, estava sofJ'rendo a ml'sma âoprec.ia-

, f:.iio. Comprehcnde-sr., port.anf.o, que houve ncce.;sictade de um 
con.iunl.o do providencia~. successivamenl.e modificadas, .para 
ver se ~~· manl.iniH\ consl.nnf.e a relacão entre o otr.•n e a prata 
o assim o hi-mel.all ismo. 

Apczar dos for·midaveis recursos do ThesoJJro dos Est.n
dos Unidos, apezar da riqueza rlaquella naciio c da import.an
oia que a questão l.inha, mesmo sob o ponto ele vista politico, 
entre o~ dou.s grandes parti-d'os que nlli se dcgladiam não 
!Jonvc possibilidade de se manter o valor da prata o a :Ame
rica do Norl.c admit.t.iu, em 1900, o ;padrão ouro, eemo o unico. 

As Tndias estabeleceram um systema um pouco semr
llwnte no da nossa Caixa de Conversão, com o ·qual consegui
ram r.sl.abilizaJ' . o valor da rupia, crcanclo uma nova rclacoão 
com a mooda ouro, d'e 10 rl, equivalente a uma rupia, mantida 
pelos cheqw:-s emitt.idos em Londres ·~ont.ra ent.rt•ga de ouro e 
Ha~ados das Indias sobre a reserva de ouro alli cxist.ent.e, 
romottidos da Inglaterra para as Indias e das Indias para a 
Inglal.errn c que ·runccionou de 1898 a 1917. Dahi em rliant.o 
o s.yst.ema fnlliu. e ~::m 1919 a rupia si eleva•·a a 24 d. 

o. esl.udo da questão é muito interessante; i!ile mostra 
como se quiz resolver o .probloma da estabilizu~ão d1) eambio 
e como sem onus foi resolvido com vantagens, durante ir.ngo 
período, sendo, porém, a solucão dcst.ruida·pela guerra cm vir
tude do augmento do valor da prata. 

· Foi o contrnrir. do occ.ürrirlo entre nós, ouil•l a Cnixa do 
Convorsão cessou de funccionar pela circumstannia da 11a ixa 
do valor do nosso papel moeda; não houve possibilidade do 
manter o stock do ·ou~·o ·e do fazer a conversão, porque ninguom 
mais foi lá trocai-o. · 

O que si deu corresponde ao que si effectuaria num re
servnt.orio rlisl,ribuindo agua, sem haver fonte capaz rir ali
menl.al-o do modo a não ficar vasio. 

A Caixa de Conversão tovc de ser fecharia para niío 'flh ir 
t.odo o stock de ouro, .iú ont.ão muilo reduzido. . 

A alla dn prata determinou um phenomono ) 'lHH'~O. 
· Nin~uem mais querifl pngar cm fl\'lll.f\ poJ'C!tW a prntn valo mni~ 

,, 
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vendida como mercadoria do que circulando como moeda. JJe 
modo que a consequencia foi desorganizar-se complet.ament!l 
o regímen da estabilidade da moeda nas Indias. . 

Novas providencias estão sendo estudadas. Não se chegou 
ainda a uma solução definitiva e nem se p6de dizer qual a so
lu~lão do problema a ser resolvido, e mesmo resolvido nova·· 
ment'c quanto á moeda das Indias, dependorá sempre do valor 
ela prata. . 

O segundo grande producto de exportaoão do Mexico é ,, 
pctroleo, e t.ão grande valor apresenta que a sua posse consl.!
t.uo mn casus bellis. 

Estamos vendo muitas nações, até das mais civilisadas, 
JH'ocm·:u· um pretexto para se apossar dos campos petroliforos, 
sem se importar de ir até á guerra, ou pelp menos influir para 
que óut.ros cheguem até olla. Esse producto tem permitticlo 
que o Mexico gose de uma situaoão financeira muil.o favo
ravcl. 

Examinemos agora o que se deu em relação ao Pen'1. 
I Procluct.or tambem de metaes preciosos em larga escaia, 

soffreu o Perú uma pequena oscillação do cambio, mas o~::a 
o~;cillnoãn Rll reduziu a pouco; em certas occasiões a dcpJ•ccia
ção da.moeda nesse paiz foi menor do que a ria Tnglalorra; 
sendo, port.anto, bôa a sua situação financeira. . 

Vejamos o que se deu no Chile. Este paiz passa por uma 
. c r is e muito séria. Seu principal producto rio exporta() fiO (: o 
sali1.re, essa· grande riqueza mineral. 

Durante a guerra o consumo do salitre foi ext.raorclinario 
para a· fabricação de explosivos e seu preoo muito se oi~\'OJJ, 
pelas acquis1çõos feitas pelos alliados. ' 

. Devido ao bloqueio. não foi possível ao Chile exportar a 
salitré para os imperios centraes, que o preparavam synt.hol.i
camont.e, o as fabricas creadas para este fim, v JsaraJ•i a pro
ducoão de munioões. I:Io.ic, essa grande fabrica~.ão t.ransfm· .. 
mo u-se para a formação de adubos, de modo. que o snlit.ro não 
tem mais a applicação da guerra, onde não se discutia o pror,ü. 
mas sim a applicação agrícola, onde a questão rk1 pcçro é fun-
damental. · 

Dahi result.a o inconveniente das usinas, aua ·f:thri·~am 
synthof.ieamente os adubos, concorrerem como Í1m r.IAmrm!.n 
de d,opriciacão do preço ou, pelo menos, da rer.!Ulll}ãn àa im
portação do salitre nos paizes onde tarifas protoccioni;;lns 
foram osl.nbclecidas. Diminuindo, portanto, o merendo mundial 
que o salitre do Chile ;::nt.criormente tinha; dahi a razão pela 
qual a situação financeira d1!s~e paiz deixa no momento pro· 
sont.c bastante a d1!sejnr. Sua taxa cambial está haixa r as 
condi~ões gernes rln sua siluaGão finnncnirn nãn são favornvois. 

Examinemos o qnc se dtí com n Republica Argentina. 
Os pro duetos principnns ele sua exportaçüo são: nm primril•Q 
log·nr, o trigo, seg·uindo-sc-lhn o milho e ontrOR cercacs, cnmn 
n aveia. n ccvnrla. etc. 

O Sn. MAnmuo nr' L.~m:nnA - Ccrencs, em S'Brnl. 
o Sn. PAur.o DE FHo~T'riN - Perfeitamente. Ao la'Cio desses 

productos, ost!í ·a n•'0UU1'in, com ns carnes frigorificns, o xnr- · 
que, a~ conservas r ns lnct.icinios, especialment,r a mnnt.eig~ ~ 
p leito r'nra o consumu ·intcrnr ~. ás· vf)zes, para cxportnçao. 
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Não podemos esquece<> tombem n lã, do .que n Argon tina ó um 
<los pniz'cs que mais a exportam. 

no~Rcs producf.os. uns naturalmente soffroran'i dopoiM dB 
gnor·ra, por motivo qur~ é muito f.acil porco!Jer, · 
· Quando o Govcmo é o comprador, semprn compra mal G 
caro. E' rogt·n g·eral, quasi sem oxcepçilo. Quorcndo sahir das 
normas commorciac.,, querendo .csLrLbelccm· concurroncin·s om 
quo as cartas ficam mat·cadas, cm que não póde tirar o par
Lido que n pnrLicnlur lil'll, sem te!' no negocio, o sogrodo, que 
é a ~na alma, sempre o Governo perde, · 

Durnnt.o a g·twrt'-1 foram offcctnados gmndcs cnmp!'as do 
f.rigo, de lã, de cnrno2 frigorfi'icadas, o de· couros, por preços 
que, nhsolnt.nmentc. nfin puderam ser mnnU.dos depois da 
guerra. E' -racil explicar esto phenoméno. 

Quem alimentava os milhões de homens que constit,uiam 
os cxnrcif.os? (l>ausa.) 

Quem alimcnt.nva o:; milhões· do operarias, que, nn recta~ 
guarda, i'•aziam os serv1t;os acccssol'ios ou, nas fnhricas, pro-
duziam as munições'? (Pau.Ya,) · 

Ero. sempre o Governo I 
A condição essencial para o soldado é ser bom alimentado, 

ser bom vestido, niio lho faltar nada, 
· Durante aqucllo vr.riodo, os .soldo.dos tom;avam café a 

. discripção. Os francnzos consumi um esse \producto brnsilooiro 
som nenhuma l'estricciío. Elle ero. dado de profcrenci11l ao 
alcool, que se procurava. tanto quanto passivei, rcdnzir ou 
mesmo oliminnr. 

O mesmo que ~c dnu com o café, que chegou a prccos 
muit.o clc'V'ados, cleu·Hl com o trigo, quo ora o principal o~c
mcnl.o c não podia, por isso, deixar do augmentar de preço. 
A lã, qu0 no inverno é nnt.urnlmcntc necessaria para o vcsf.uR
ri(l dOR soJ.dados, l.inl1:t d~ soffrcr, do mesmo morlo, essa ag
gravação do prcr,o. llesult.on doahi, como conseqnencia natural, 
uma sil.11ar;ão oêonomwn francamente favoravcl, qno pormif.~ 
l.iu hnvcr grnndcs, snldo~ na balança commercial argentina, 
Raleio~ que deviam sor pngoR cm ouro. Como os pnizos quo 
tinham de pagar: a Inglaterm n ng Estados Unidos, não per
mil.t.inm n export.n~iio de ouro, ficavam ossns importanciaR 
rlnpnsHnclns nM <Jmhr..!::tt\ffns desse~ pnizcs. Pass~tdn n gu ot•t·n. 
n siJ.nnçfio se modif!l'nu: os preços onhiram. o consumo di
minuiu, n concm'l'cnma vnltou; o trigo foi replantado nos pni-
zos productorcs rla Europa onde n ~nltn do miio do obra 
t.inhn impedido que a producçiio fosse igual ti. dn antes dn 
gum·rn, após olln foi restnbclcoidn, son'!io comploJtnll1ent.e, ;pelo 
rncnos apprnximadnmento ús circumst.ancias dn nntes da 
fn.tOrra. Os governos, intcre~sados por todos· o~ modos, pro
ourm•nm int.cnslficnr a plnnt.acão do trigo, aoonst•lhnndo o cm~ 
prego de machlnas o do adubos, fncilit.anclo n Hnn ncquisioiío, 
fntonclo 11111a pro.pagnndn constnnt.e .pnrn t1 oult.Ul'!l ser inorc
mcnt.adn. Dnhi, portnnt.o, a baixa dos prccos qUrJ occasionam 
!o modifica~ão da bnlançn commorcial argentina, Ollgmont.nnclo 
as diffic11Jdndos internas. 

A Rit.nação bojo nfio ó U\o fnvoravel comn illl tros nnnos 
nf.rnz. Em cnmbin n Argentina, nper.nr cto t.or mn cl~posito nu 
iJ!Ifxn do convoMfil:l supcrlor td eo.ooo.ooo, port.nn!o, um de
~oelto jmpol•tnntlestmp; por nno. $Cr ali! perm!HlqR ~ s~pla~ 
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do omo, nem a conversão da nota, teve a sua f.nx:>- em baixa, 
~.!.ting-indo 11mn depreciação approximndamcntc (1C ~O %. 

E' fncil ver pelos l.elctrrnmmns rliarios IJnal n drprcciaçiio 
ali i. 

De modo qnr. vemos pnizrs' cm CJUC todas ntl r!rcumstnn
cia~ ~fi.o fnvornvci~: ceonomir.ns o financeiras, la miJem lutan
do com difficnlrlnrlcR, J1r1l'qunnt.o a rliminnição do ronsumo r, 
'J rcsl.ahclcoimcnt.o rla concurrencin anterior del.:!rminnram a 
Lnixa dos prcr;o~. nffccl.nndo n balançn. comm.<r~inl c, como 
consr.qurncia. o vnlm· rla moeda, dc~clo qnr a ~i,·enhJir,•fio onriJ 
ou a cnnvr.rsii.o rlns no! as bancn.riUf> nã.o Cl'\l.á. J'C-ll tt.br.lecla. 

O Urngnay csl:1 nas mesmas condições. Ahi o principai 
r:rrrlnrl.o ri a pr.cnnrla r os seus rlnrivarlos. Disr.i'ln tnmhcm o 
UruA"nny de. prnrlucLos ngrioolns. · 

De modo qne o qun disse cm rr.lncão á. Argentina se appli-
- ca n0 UrllA1lny. A dit'fercnçn: que r.xisl.c rmtrc ilg dons patzes 

ó qne. na Argentina, a Caixa do Conversão, durnn!.e um longo 
:pcriodo, csf.abilizrJll por complcto o cnmbio e rr.rmit,tiu que 
a~ industrias c o commercio fnncciona.~scm conw devem fun
ccionar, com uma moeria filiO serve de 1midadc fixa para as 
tmn~acçõcs, permitt.indo, portanto, caloulnr f!llfiü.~ devam ser 
os JJreço~ dos proourtos o, no mcsmo tempo, os hwros que sr. 
poclr.m ohl.cr dos preços correntes de vr.nd.a. A.l pa~so que n. 
moeda variavel intervem como olemento d'e jnr;-<1, ·iependendo 
àa faci!idadr. do ~e cobrir ou não a t.empo cl.o f::lrmn n, muitas 
vezes, .os lucros rlc uma operação serem mniores !I•) que os das 
!•pr.rnçõrs renes. 
· Para IJUC o Srnado conh~a um exemplo f!IIC tl'ese.io fique 
rcgisl.raclo nos Annaas, ao qual, por occasião da di~cussão do 
crr:amonto, novamente mo referirei, d'ev.o cxpõr ans meus coi
legas o sogulnt.o: 

Em 1920 nm~ companhh brnsiloira vendeu a totalidade 
tias suas ncr,iírs n nmn. outra nort.e-nmerioano.. Ar.r:eita a pro
poRI.n, cnlcnlou o capital qu!l tinhn omprcgndo r m: lucros CJUC 
close,invn nbtor; e ~chon vanta.iolio fnr.er P.ssn. operacão pelo 
pl'r.r,o dr 18 mil contos. Um dos accionistas. que não rJiprc
srml.:wa ::t maioria, mas que m·a accionista de ~rnndc parte rlo 
scn cntlil.al, n~o concorrtnu cm que a oporar,iio fo,~c felta se
não nm mocrln. nacional. A propoRI.a da cornpnnh i11 :trnnricana 
em rlo qnat.rn mill1õcs n meio do àollnrs. Compul.:vlo o cambio 
n:1 occasião a quat.ro mil róis, que era o vr,lor do doBar. Tsf.o 
corrrspn·ndcrin aos 1181 mil contos. SI nós tlvcssemos ·,1ma 
monrln. cst.nvel, nmn taxa cambial fixa, c·omo tivemos dnrant.o 
todo o pcrinclo da Gnixn dr ·Conversão, rl•e 1906 n. 1•9tf!r, fncil 
teria sido l'{lalir.ar a operação, ]lorqno nií1~ haveria risc 1 a cor
rm'. nAm do um lado, nem do out.ro, npenns as pequenas diffc
r!'nQas qn•o se dão qnnnào fnnccfonn. n. moocln ·estn.vol, cnf.t•o 
rom'ossns pn.rn () rxlm·im• 011 vice-v.ersa. conformo ha mn.is I·C
tras n. vnnd·rl' on mnior procm•a de letras . 

.Pois lwm, por uma r.frcumst,nnoin, que eu nlio quero ngnra 
t.mr.m· n !lr.hnl.e, mas pnrn n qunl chamarei a attcnçfio !ln Se
nado, qnnnrln sr. rH~'Onl.lmm ne cama~ da U(')ssn sitrunoão ffnnn
coirn.. nffnr()[lr.u n compnnhfa no noverno aquolla impm'f.anoia · 
n uma t.nxn fixa pouco mprrior n .1.$ o dollnl'. ffilm :fins do 1920 • 
comooon n qur.dn do oo.mhio: oRf,a foi RO nlloonl.mmdo rnpidn
ror~nf,D1 r1·0 morto qu~ ~ oompnnhl~ renovou o otf~roohnontP ~P 
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Governo a uma taxa fixa, C'erca de '1'$,500, de :ficar com a im
portancia em ouro da tranS'Ilcçíio. 

· O Sr. 1\finistro da Fazeáda d:o Governo pOissado não achou. 
conveniente a operação, <leclarando que o Gov·erno não preci
sava de i'ecursos no ,exterior. 

Reservo-me para analysa·r esse acto do Governo, quand.l 
tratar do nosRo areamento. Agora não é o momento, porque a 
concluRiio a ,que eu ·qnerp chegar independe deste :facto. 

Não toi, portanto, conseguida a fixação do cambio e quasi 
a operaQã(l não se realizou, porque, ao lado dos que entendem 
que a taxa cambial póde bai:x:ar, lla sempre a corrente altista 
e a ella exactamenf,e pertencia o grande .accionista da compn
nh1,ia a que ha '{lOuco me J'B~eri. q que receava que, subindo o 
cambio, portanto baixando o valor do doBar, a companhia não 
ohtivef'!le a quantia: pela qual tinha sido .coneluida, como pro
veif.osa o vant.a.iosa, a operação de venda ·á Companhia Norte 
.1 mericana. 

Dependia, portanto, da opinião desse accionistas, a solu
cão. Felizmente, um dos directores da companhia, tambem 
grande -accionista, .assumiu a responsabilidade de qualquer 
pre:iuizo que adVÍ'i:l:SSe da operação. E querem os meus colle
gas ver o que se pOissou ? 

TGdos os documentos de propriedade do Estado de Minas 
Geraes ,exi·gem ,sempre um estud~ cuidadoso. iElntreg>ue ao ad
vogado da comp~nhia norte americana os documentos da Com
panhia Brasileira, o exame dos doCumentos que deveria sor 
feito a tempo de, em um prazo de 90 dias, !'ler ultimada a 
transacção, tendo exigido aiS\l.lnS outros complementares, não 
sr pôde concluir a operação sinão decorridos cinco mezes. 
Quando se eUectuou () pagamento, a dollar que a quatro mil 
réis dava os 18 mil conto!!, que era tanto quanto a companhia 
bvasileira desejava, :foi v,endido na média a 17,$200. e a compa
nhia recebeu ,em Jogar de 18 mil contos, mais de 30 mil contos. · 
Consequencia: o lucro do cllllllbio, superior a 10 mil contos. fi'li 
maior d'o que o lucro que desejava ter a companhia. ded11zindo 
de tJrel;o pedido de 18 mil contos, o capita:l empregado na mina:, 
nos machini~mos, na via f,errea, emfim, na 'exploração indus-
trial. · 

Nlesses negocios em geral o Governo não t.em f!Orte, é · 
auem sempre perde. Na .P!'esiuencia Campos Salles. qulilndo o 
Dr. Joaquim Murt.inho, illustre Ministro da .Fazenda, creou o 
duplo orçamento. ouro e papel, o que fez foi procurar afastar 
o Governo do tudo quanto fosse .io·go, certo do que sempre se
ria prejudicado. como succede nas oporacõcs do ·cambio. 
Assim, aquelle illusLro e pranteado estadista estabeleceu que o 
·Pagamento da parte ouro dos direitos de importação fosse feito 
em our.o, de facto, cm moeda metallica ou em oambiaes, ou 
cheques sobre bancos, mas a cambio 1'ixn. Infelizmente, esta 
!fórma foi modificada. Creou-so o vale-ouro que não é mais 
do que .papel, 11Ue representa uma taxa convencional para o 
Gove!'no, na occasião em que o recebe. e que só poderia consti
tuir-se om taxa real si semarnalmen!,e fosso transformada a 
somma I'!Uo rP.presonf,a em ré is os valos-ourn em. moeda ouro 
ou no equivalente em libras esterlinas. 

Como os nossos eompromissos são solvidos em libras rster
'linas. na sua maior parte, isto é, os relativos ao snrvien de 
juros o n.morf.ir.acão rln rlividu e~ter:n11 nnLig-a (o clu mocternn é 
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feita cm dollars) havia possibilidade de se fazer essa transfor
mação com muila !'acilidade. Convém, ainda observa'' que se 
Linha. uhegado ao limite de não accc.!Lar nas alfandegas para 
pagamento dos direitos em ouro, as moedas metalicas. :Foi ue
cessaria que da tribuna do Senado ... 

. 0 SR. MIGUEL DE CARVALHO -E' exacto. 
0 SR. PAULO DE FRON'l'IN - ••• CU chamasse U al.len~ão 

do Ministro da Fazenda para tal facto. Felizmente esta re
clamacão foi atl.endida e um aviso do illustrc Sr. Dr. Homero 
Baptista, então Ministro da :Fazenda, estabeleceu essa fúrma de 
pagamenlo. Mas todos sabem que. ho,i e, as moedas metalicas 
~ão raras, de modo que, actualmente isto pouco aproveita . 

. Todavia, tem sido um dos elementos que, como p-equena 
caudal, tem contribuído para augmentar u nosso stock, ouro, 
para o qual tem Lambem contribuído as das nossas minas ad
quiridas pelo Governo. 

'romando .por base esse stocli:, ouro, será passivei tomar 
providencias que permittam estabilizar o nosso cambio, o que 
é funclament.al para a normalidade de todas as relaoões com
·merciaes e indust.riaes. Emquanto não h a uma solução que es
tabeleça Psta fixidez, todas essas operaci.ies teem necessaria
mente como base a felicidade. nas transformações cambiaes. 

Referi-me anteriormente ao caso da Argentina. A soluoã" 
:da estabilidade da· sua moeda foi perfeita até tí guerra mundial. 
A sua Caixa de Conversão foi organizada sob a base du H cen
tavos, ouro. valendo um peso pa,rml, o que corresponde, appro
ximadamente, no nosso cambio â taxa de -12 dinheiros po1· mil 
ré is. Não se estabeleceu limitação pora a entrada de ouro nu 
sua Caix1t do Conversão. Resultou. como consequencia, que, 
lendo ·havido longo perioclo @1 que a balauoa comme1··eial ar· 
gentina foi francamente favoravel âqueUe paiz, que ns sa.Jdos 
da balança foram se accumulando, permi-ttido cheg-ar á s.lm
;rna a que ha pouco me re:l1eri, isto é. superior a RO milhl\r.~ 
· Infelizmente, a nossa Caixa de Conversão .não teve c~t•.1 

;mesmo objectivo. Partiu de um cambio excessivo, que não 
corrospomlia .;\ média da taxa elos annos decorridos desde a 
lll'Oclamai}ito da Republica, média que m·a d!.' 12 e niio de 15 
dinheiros. . 

· E-i'.fectivament.e, 15. era a média dos dou,; aw;,,s anterio
res, entre as que' Re deve considerar como p!•ecl:ominanlic·s os 
ernprC\sl.imos que t.inham sido feitos pelo! benemerito conso
lhcn•u Rodrigues Alves pa.ra a llXccucão das obras rJo porto cln 
"Rio de .lianeiro. Esses emprcstimos, constituindo valores, c111 
o-uro, vieram, port.unto, elevar a nossa taxa cambial, o que 
se ter·ia evit,ado si a Ca.ir.~a de Coaversão tivesse sido estabele
cida ·Um pouco mais üed-o do que o ~oi. Por outro lado, Lendo
se -cs.tabe.J-ecidq esta t.ruxitt ele 15. commeUeu-se ainda o el'l'" 
ele limil.ar a 20 mi-l!lltões de lih1·as •cstc.1•linas os dcposit.os que 
poderian1, ser encaixacJn,s c logo que sn aUi11gi-sse a ·esse li
·mif,o a Caixa não mais funccionaria (t mesma l.axu de 15 di-
nheiros, sendo então a taxa elevada. . 
, Ora, J'ochadn. a · Oaixa, havendo saldo na nossa baln.nça 
cn~nmol'Cinl, cxcossn da noss01 etXiport.acão sobre a nossa im
pot'L!ll()ãu, computado~ nu in1.portuc-ão o exporl.açüo. vulo!·es 
que são absolu.tnmenl.c mcl'cado:ria.s mas que l'eprcsenLan' ro
~nessas de dinheiro pa1·a fins mutltiplos, como sejam empres-



timos, pagamentos do juros c amo~tizacões de emprestimos, 
rondas de propriedades do csLmngcil·o~ no J3ru.sil o rendas de 
brasileiro~ qu!l vão Lur ao u~W.·tulgcü·u, Ludo .isso contribuiu 
pa.ra, mn um uaú~ mouwtü~, Lendo vm~o a upoca. tLurea em 
que Ludo ~e !JOdCl'lll. LU!' pl'OJ coLado. no. ptllZ, CD!l:SCi:l'UIU-SC, SUC
cus~ivamcnLe, reeolJcr emprestimus plLra cousLruccfw dl.l cs
t.J·adas de fOl'l'O, de portos, para U()quisivão do ac!iõe~ do cum
pa·nbia~, comu a. MOb"YUUa, a PDiulisLa, a ~· Paulo-Jtio GTandc; 
a Ja.rduu BoLanwu, o· ·DULl'U<~, tudo 1slo 1oz com quu lL n1USS!li 
do cupiLal uslrangoiro, vindo para o ptLiz, por.lanlo, addicio
naudu á ·uxpurLauão, cuclwsse a Caixa do Convet·são c osla ul
trapassasse .o maximo autorizado,. c dali i ·Cm doauto, ·fechada, 
tivesse o cambio chegado á casa de H( dinheiros, taxa que 
não representava uma siLuacão média, normal, mas á passa
gem desLes. valot•es para o uos:~~ paiz, não Lendo conespon
denl,e em . compromissos no extet:ior a saLisJ'l];Z)ot•. O Congt·esso, 
Nacional tomando oonlwcimcn~o du caso, augmcuLou o mu
:\iimo adoptado para sct· J•ccebido nu Caixa de Conversão, e 
elevou u ta.xa de 1~ a 1!l dinheit·os; não se lembrando crue. 
quando ôo leva o ou.ro á Caixa de Conversão não ó pelos bclloSj 
·olhos, do gov·erno do BJ-asil, porque si houvesse alguem CJUili 
dósse um pouco mais do que isso, por oxernplo, 15$100, todOS! 
teriam ido vender a libra esterlina a. 15$100 c não a tro ... 
cariam na Caixa. 1 

De modo que, quando se 1:ez a passa~;em na Caixa del 
Conversão de uma taxa para outra, o Governo que tinha, sen-i 
sivclmonLc, 20 milhões de libras, perdeu um mil réis em cada/ 
nota o o resultado foi um prejuizo de cerca do 20 mil contos, 
como consequenciu dessa. medida! ' 

O que acabo de expór sobre' a Caixa de Conversão nQ 
Brasil, comparado ~com a da Argentina, denota quaes :tora~ 
os defeitos da nossa Caixa de Conversão. , 

Em primeiro Jogar a Caixa de Conversão- desempenha/ 
o papel de um reservatorio de asua. Desde que por uma/ 
eanalizacão qualquur, esse reservatorio receba asúa, é cJarQ 
que não se eleva além do nivel em que está o sangradourO/ 
do reservat,orio. Si a caixa é limitada e não se quer perder! 
a. agua qu.e váe ter ao :rcservatorio, é preciso fechar a tor .. 
noira de entrl!lda. Isto . de·terminará, como consequenoia; 
uma int.c.rrupçiio, o cruo absolutamente não convém, nas re
lações commerciaes ou industriaes, fazendo com que ella~ 
fiquem isentas da acção da Caixa de Conservação. Não de
vin. assim ter havido limitação de •entrada de ouro. 

Em segundo ligar, quando se estabelece um rescrvato
rio, ha toda conveniencia que ,elle receoa o maior volume 
d'a.gua possível, para. que possa regularizar o consumo. 
Comparando com o que se dá na distribuição ás cidades, sa
bemos que, de manhã, ó quando o consumo d'asua. chega ao 
ma."':imo - 6 a ocoasião dos banhos, aquella en1 que, por. 
tanto, so gasta maior quantidade desse liquido; durante o 
dia, porém, o oDnsumo diminue. Na Caixa 'de Conservação 
passa-se a mesm11 cousa em relação ú entrada o á sabida do 
ouro. Quando vêm as nossas colheitas, quando appa.receiii 
us lettras do e.xporta9ão, quando ·surgem a~ cabiaes dos 
emprestimos, tc~nos ouro a receber, .e se os pagamentos são 
inferio11es ao ouro a receber, se oxist.e Caixa de Conversão, 
:vamos, á taxa esta;bolecida, buscar ~ papel-moeda corres.. 
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pondente. · Si não ha Caixa de Conversão ou se esta não 
i'uncciona a loLLra. de ·cambio se d~rooia; oonsequencia: o 
cambio melhora - o ouro, co!'l'osponde ao producto expor
tlldo ou t·eoe.~ido do exterior• não dú u mosma quantidade do 
papel-mooda que daria si a Caixa de Converdão íuncoio
nasso. 1 

Mas, eomo disse, para que o x·eservatorio satisfaoa os 
seus fins ó .neoessario que seja amplo, vast•J, qu11 niirJ se. 
soja obrigado a interromper o. mu.nancial que () alimentu.., 
Si houver interrupção desse manancial, a agua se e9c0a. e 
pode·rú o reservaLot•io i'icar a secco, · 

A nossa Caixa de Conversão, na ·Occasião em .que, dQ 
:1001:1 aLt! :1012, tiwmos um verdadeiro ensilhamento de em
.prestimos e remessa do dinheiro estrangeiro, ·teria encai
xado um· gx·ande stock de úuro, senão tivessem alterado a 
taxa de :15 para 16, si não tivessem, havido a restricção 
iniciu.l du. limitação a 20 milhões de libras esterlinas -; 
niio teriamos chegado á situação a .que chegamos om 1!H4., 

Declarada a guerra dos Balkans, no segund•o semestre de 
1012, 1mmediatamente a situação financeira mundial se mo~ 
dif'icou; o lll'edito se restringiu. 

Os recursos financeiros que ainda deviam· sex· foruecidos 
ás varias emprezns que se tinham constituído entre nós, entre 
as quaes predominava pela sua importancia a Brasil Railwaf, 
que tinhu. simultaneamente ·~btido o controle da E. F. AUXI· 
liaire, o da S. Paulo-Rio Grande, o arrendamento da Estrada 
'de Ferro do Paraná, o da Estrada de Ferro Sorocabana, o con
trole do p.orto do Pará, da navegnQiío do Amazonas, da Es
trada de l~erro Madeira e Mamoré, do porto do Rio de Janeiro; 
quo tinhu. emprezas accessorias crendas ·para a exploração em; 
'l'res Bar·x•as, na zonu. d~ Contestado, hoj9 de Santa Catharina, 
o os estabelecimentos de pecuaria no Paraná e Matto GrossCI, 
bom como iniciada a oonstrucção do grande frigorífico do porto 
do Rio de Janeiro, e a c o Ioniza9ão á margem de suas estradas 
de ferro, falharam, .occasionando não poderem ser levados a er~ 
feito projectos .e planos que teriam permittido realizar com: 
successo essas emprezas. 

O Senado sabe que si um particular, contando com dados 
l'ccursos, c.ompra um terreno, inicia a construcçiío do êdificio 
para a sua moradia· ou uma casa para alugue1; si consegue 
Jazer os alicerces, lovantar as paredes, oollocar a cumieira, 
mas não •Póde passar dahi, si não póde nem assoalhar, nem 
decorar, nem pintar, nem terminar essa casa, terá um capital 
que niío dá renda. . 

Foi ex:actamente o que se deu com os emprehendimento! 
da Brasil Railway. Era necessario maior somma de capital, 
cspocialmentG para a creaçüo de· oolonias nos terrenos dovo
lutos á margem du. S. Pu.ulo-Rio Grande. Estabelecidas al~ 
gumas no Estado do Paraná e no de Santa Catharina, nu. zona 
ontiio contestada, os I·esultados j!í alcan9ados eram prornisso.. 
res; mas tornava-se mistét• que fossem mstalladas convenien
tomonto, definitivamente essas Mlonias e não estivessem ape
nas no rogimon inicial. . 1 

0 SR, MIGUEL DE CARVALII·O - Ainda assim tom-se conse
guido grandes resultados . .'l'ive occasiiio de ver. 

0 SR. PAULO DE FRONT!N - Corno bom diz O meu illustre 
colloga S~nador pelo Estact..o. do Rio de Janeiro, teve opportu~ 
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mdade de vm· que se conseguiram grandes resultados, que se~ 
riam maiores, apezar da insufficioncia dos capitaes, si não 
hnnvesw a luta do contestado. 

O facto é que uma emproza d.essa ordem não póde ver es-' 
tancados de um momento para o outro os recursos financeiros 
de que necessita. · 

A guerra dos Balkans veiu interromper a vinda do capital 
esLrangeir.o. Lugo que isso se deu, apezar das boas condições 
ela collwita do café c do seu preço naquella occasião, não houve 
possibilidade de introduzir esse capital, pcorando a nossa si- · 
tuar,,ão financeira, StJTn meios de evitar que a Brasil Railway 
ficasse, de um momento para outro, devido á guerra dos Bal
kans, em situação diffi{)il; e dahi, declarada a guerra mun
.dfal, que olla eo esphacellasse. 

São essas c.onsequencias de cataclysma que não podia ser 
previsto por ninguem. Quando tudo parecia que a civiliza,. 
r;ão caminhava para uma ·Situação cada vez mais favoravel, 
quem poderia imaginar que se daria a guerra dos balkans, 
eum seus crimes e com as suas selvagerias, e a guerra mun
dial, em que estas se refinaram?! 

A Bra~il Railvay não mais recebeu, portanto, os elemen
tos que ainda lhe eram indispensaveis. Igualmente não mais 
houve facilidade em realizar emprestimos no· exterior, quer 
pelos Estados, quer pelas municipalidades, quer pelo proprio 
GO\'Ol'llO d~. União, fossem de que natureza fossem, quer 
directos, cc.mo os realizados a .partir do benemerito Governo 
do conselheiro Rodrigues Alves; quer os indirectos, como os 
offectuados dentro do programma do saudoso conse.Jheiro 
Affonsn Penna, para a Estrada. . de Ferro Nordeste; quer os 
levados a e1'1'eito na administracão do eminente .Sr. Nilo Pe
~anha, para a creação das diversas rêdes que foram tJro,ie
ctudaR pelo illustre Ministro da Viacão de então o actual Mi
ni>ÍI'O Sr. Dr. Francisco Sá, nosso presado ex-collega, cuja 
ausencia tanto sentimos... · 

0 Sn. MIGUEL DE CARVALHO - Muito bem. 
O Sn. PAULo DE Fllo'NTIN - Houve emprestimos para a 

rôde bahiana, para a rêde ceilrense; houve remessas de ca
pHac~; feitas ú Leopoldina, á Great Western; para o porto do 
Rio de Janeiro; houve, em fim, uma série de remessas de ca
pitaes estrangeires. Tudo isso a partir da guerra dos Bal
imns se paralysou; nada mais nos foi remettido. 

As condições da nossa balanca commercial aggravaram
se com as remessas de dinheiro das companhias estrangeiras 
existentes entre nós, entre outras a Rio de Janeiro Light, que 
se ligou a S. Paulo Light., constituindo nova sociedade sob 
!J nome de Brasilian Traction, Light and Power Company. 

A essas remessas addicionaram-se remessas de outL·as 
t•.ompanhins como a S. Paulo Railway, a Great Western, n 
I.oopoldina, etc., além de todos os serviços de .iuros. das obn
saoõeR das companhias controladas pela Brasil Railway. 

CompnJhende-se que desde o momento em que não so 
p_or!ia ·~.qui colhe:· todos os resultados desejados, pela insul'
fJoJenma dos cap!laes, c por outro lado continuando a haver 
remessas, que não podia deixnr de ser· feitas, e c'orrespon
den to a um elevado servico · de juros e dividendos, a Caixa 
de Conversão não mais continuasse a receber. ouro, mas sim 
11 entregai-o. 
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Quando a crise chegou ao seú mnxin}n, aos pl'imeit'os 
pronuncias da guerra mundial, ·nos dias· rlo julho de 1 OH, ves- ··. 
paras ·ela declaração da s.rande guerra~ a sil.unoão era cada vez 
mais procaria. O ouro existente na Caixa do Conversão foi suc
cossivamcntc. sahinrlo c cm pouco tempo, 'si o Go;yerno não pro·
videnciassc, J'eclumrlo a Caixa, t.odn o ouro encm•t•arlo o rnscu~ 
col't•es l.or·-sc-ia escoado; ficnrntn apenas 10 milhões rle esl.ct·
Jiuos. Medirias posreriorcs, · l.omndas durani.G a· guerm, pet·
mi Ltirnm ao Governo retirar, inei.J ianl.e entrega·. de· nula~ da 
Caixa dr)· Gnnvoi·são, var·te do ourr1·tá exisl.enlc, pat•a sal.isfa
l.er n80tJHSidados quq l.inha . 110 esLt·angeiro. Isso acarretou 
como cunscquencia J'ical' rrsaldo ouro reduzido a cerca da me-
tade., · · 

V ê-sc, portanto, como a Caixa· de Conversão pó de sm· uma 
inst.iLuir,ão ut.il, quandd é convenientemente estabaleci>da; e, 
no contrario, .quando as condiçõel'! do seu estabelecimento não 
são as que deviam SQl~, .como tomporarias c prccarias . são as 
suas vanlag!l'lS. . . . . , 

!\"ale a pena, .desde qüe estou analysando a influencia que· 
· levo· a ·caixa de Cdnvet·são na Argentina e a influencia ela do 

Brasil, referir-me tambem á convcnlencia que haveria, para 
a estn:bilidad~ da nosRa · moe.da; em ser creada uma nova 
Caixa. · · · 

·· :Não podemos, 'nas difficuldado~ financeiras aoluaes, ter 
liberdacl'c . para apreciar com soguranca as nossas · condições 
·J•oaes c ver qual dr.va sor a verdadeira ·taxa cambial para a 
·t•stabilização da. nossa moeda. Si se consultasse os que toem 
brilhantonwnto dlscul.ido esses assumptos, entro ds quaes de-

. ve ser !em bradei o iiomo .do· illuatre ldirocl.or da Associação 

. Gommercial do Rio de J'anoiro, o Sr. Dr·. AügusLo Ramos, .o !los. 
nos inàicariani qual a Laxa ·cambial :que .devia ser sdo'ptnda; 

· .A ele 12· d·.? (Pausa) E' j)OSsivol. Não· c;·oio, porém, que 
as nossas condiç.õe~, on antes, quo as condicõos peculiares a 

· nosso paiz e ·as de relatividade com .os demais paizos . com 
qUem cntrol.cmos 'rolacões commcrciacs. permilLam esta ·taxa.·· 

.. e sim taxa iufor1dr. ·. · · ' 
Mas rjnal soN\. assa taxa inrr.rior? (Prrusa.) 
Não ··é oste,·,porém, o· momento. proprio para explanações 

sobro o· as~umpto. · - . . . 
A Catxa de Conversão, ·ou· a f6r1ila pela qual toremos de 

·.futuro do c8f.nbllizar a nbssa moeda, exige uma taxa .detormi
,. uarJa. Essa taxa dr)tcrminada poderia tnlvt~i: n1to S(!,r mais esta-

.... hcloeirla em funcçfio da libra esterlina. Estabelecemos uma re
Jnoão convencnonnl éom a.màeda ·de um pair. no qtfal de·vomos 
.rr.uitas obrigações e que ·reconheéo que, sob n ·ponto ele vista 
financc.iro, foi, talvez, o principal auxiliar 'da maioria dos nos
sos: commcttimcntos .destinados ao progresso · mnt.erial do Bra

. sil, .mas relação cO'nvencional que, cm ·todo caso, não ha razão 
para rnanter. · . . . . . . ; . · 

A unir.a unidade quc deve ~rt• ndoptnrla r,unnrlo n6~ rsltt- · 
be1ccrwmns um JJr.n,icclo com o ob.iMtivo d~ oslabilir.açfio cln. 
moeda, é u relnçii.n enLrc .o. nos~o mil _rríis pnpcl c a ~midaclo 
dd me ln!. n ouro, qne const!Luo .o parlruo monetario um versai., 
· 01'!1, o syste~J& nwlriro vue se univcrsalizancln. Um gTan

(jo numel'o rlc patzos o ucloptou: a Inglaterra e os Eslaclo.s. Uni~ 
dos. · · 

S. - Yol. X 9 
--. 
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Razões de ordem indu&'trial impedem de · generalizai-o 
~omple~amonte a. to~!lS as transacções e relações commerciaes, 
JlldUSLrlaes, terrltormes, o te. , .. . ·· · 

A unidade do ouro é a grm:nma, adoptando · portanto, o 
multi pio da gramma 'de .ouro, . e a relação decimal de um de
cimo para a liga, que é a relação adoptada nos Estados Unidos 
para o seu dollar, como em l!'ranca para a moeda .ouro e. na 
Allomanha para as ·moedas puro antes da guerra, t_eremos. o 
·elemento d.e: comparação· de. ·uma uni-dade ·universal com a 
qual poderemos estabelecer. então a base para a fixação ou . 
estabilidade da nossa moeda. Adopte-se, por :exemplo, como · 
unidade de ·10 gràmmas. com o titulo de ouro fino de 900 em 
·mil. A libr11 esterlina, c~mo á nossa moeda, ouro, tem o tituio 
de 0,917. Jsto corresponderia. approximadamente a uma libra . 

·esterlina e um quarto. A libra esterlina tem '.o peso de oito 
grammàs, e o titulo de o;917. . \ · . · .. · · · . ·. . · .. 

Fi.xada'esta-unidade e a· sua·relacão:com <i·riosso mil 'xéis 
papel, todos os outros paizes facilmente . determinariam o v a- . 

. · lor de ·suas moedas relativamente á nossa e·. não se dariam· os· -'. 
inconvénientes que já tivemos occasião de verificar .pela co- .· _ 
relação· com. a Ubra esterlina,' moeda tambem ·variava! após 
a guerra·. · > , ··:' . .- . 
, Nos orçamento&' da IDespeza '~ixamos. ·a despeza ouro; o .. , 
Ministerio da .Fazenda, achando' conveniente . pagar o menos·. 
possível, enterüleu que ouro era ·.libra ·esterlina. ·e durante o 
peri0do em que- essa · moeJà. .. esteve depreêiada . em mais. de . 
ao_ o/o fez os. pagam11ntos. em libras··. esterlinas,_· como. ·se- fosse · 
ouro. · . · . , · . .. . · .· ·. · .. · ·. . .... · 

. Ora, isto era completamente. contrario á ilonsignaçlio or~ · 
cllinentaria, e, portanto, ia de encontro á resolução do Qon• .· 

· · grasso e ao conhecimento das moedas ·e suai;(relacões. . 
Vê-se, assim., ·que será preferível, quando tivermos.· de 

res'olver a. questão da. estabilização ·da ·nossa moeda, e&tabe· 
· lecer uma· relação com o ·ouro e ·.titu1o decimãl qué ·parece 
ser -mais conveni'ente, .tanto mais. quanto esta· relação decimal 
é o titulo do dollar,. moeda que hoje. representa o ouro~ ,. · . -
· . Por sua vez, como. talvez não se. possa:· receber na· .Caixa · 

de Conversão ouro, ~orque os· palí:es_ quê_ DÓirinosó·o · negoDiaiD .· 
prohlbem a exportação do ouro e .nao se &'Bbe ainda. quando 
·ella serii. permittida, poder(a-ser- autorizada a. trocll das notas; · ·
á taxa. fixada, por .libras esterlinas papel recebidas com a sua "' 
depreciacilo .· média. da semana anterior,. como ·hoje · se calcula. 
o -vale. ourei 'Pela cótaçlio ·do dollar :. na. semana anterior. Isto 
permittirá obtermos na nova· Calxà de' Conversllo uma moeda 
que sirva para a .acquisiçíto _de cambiaes -que tenhamos de· r~ 
metter, ou então fazer · as . remessas . Iil!oB .ptoprias notas do ·. 
Banco de Inglaterra, qti~ teem alli .curso fgroado; . ,. • . . 
·· - Temos a pagar em ll?ras ~sterlinas .cerca de seis. mi!Mes, · 
•pois a tanto montam o&' serv1cos de· juros e amortlzacllo da· · 

. nossa divida externa, anterior- á contrahida nos· Estados Uni
dos. Esta divida niio , é em ouro; é em libras esterlinas, por · .. 

· · · tantci?,em libras. pa~el. .Desde_ que t!vesseri)osf- ,lio~ :.a devida 
deprecmcão, o reDeblmento. deste papel, te:1amos _o·s .r~Dur&'OS 
para, remettendo-o, satisfazer Q.S c9mprom1ssos assum1dos no 
mercado de. Londres pelos emprest1mos do :~overn() ,_ 

'Convóm. agora observar que se fa~· um·grande oavallo _de 
batalha· do restabelecimento dos . nossos pagamentos em moe-

! 
I 

I 
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da, em 102'7. N~o ~a. nada -peor,. Olll mataria ·finánceira, do 
qQe forçar a nota pes~imista. A s·ituaciío já não é tão bri
lhante que haja necessidade de aggràval:a. O nosso {unding 
de 1898, como p da 19H, já toem o serviço de juros restabe-
lecido. · . · 

. ~~ que ainda está suspenso é o relativo a amorUzaçãG; 
:ma~ isto é êcusa sectjndariá. Os einprcstimos- são de juros 
·de 4 o. de ~ '(c ; a l:,mortizacão em geral ij de in,eio por centfJ. 
Comprchendo-sé, portanto, que em rQlacão a cinco, meio l'e
prcsenra um .decimo, e a quatro· um oitavo. Si o servico to
t~l de juros--~ de spis milltõ~s, não· ch_egará a um milhão stel~
hnu a quan t111, a pagar fi na o h a razao para se fazer tim es-
pantalho dlíst<J onus cm rela'cão ao resto. . · · · -· 

'rivessemos nós possibilidades' de limitar., na ·nossa :;i
tuaciio financetra .actual, --o deficit 11 34 mil contos, ou cerca 
de urro milhão esterlino, e devianws dar. graças a Deus. . · .· 

· Re~pi:inqiçta cst~, por !Js!a fórm~, ~ objecção que deveria 
· ser ppposta :i solucao que acabo de mdw!lr para a nova Caixa · 

·· ·do ConversãO.. c quo -é relativa ll"não ser •permittida a expor-
. tacun do ouro.· .O recebimento .das libras esterlinas e das moa
-das ·.:;uro · resolve' o· pr;oblema, sem prejuízo ·para o Governo. 
desâu o momento que a libra esterlina seja recebida com. a 
·rlepreoiacão ri1édia da Sf!mana anterior, e seja destinada ás 
renwssas que tenh'anf de ser feit-as. ·· · 

. .. ' ''oüt'ro po;1t.o' impf)rtante a llónsid~rªr é o seguinte: Como. 
jú üve '.occ.asião de . mostrar ·quando me referiao grande 
affluxo do~capitaes. que vieram do estrangeij!o para. o Brasil 
para· a appli"::O:éão em em prezas, pelos diversos empresttmo~, 

· para· a .acqui~icão. de acções, emfim para tudo aquillo em que 
i'rmtrn collocados capitaes, · ninguem foi· tl•ocar: a sua moeda . 
. !)uro, ·na Caixa. de_ C'onyersão, 'JlOrque ti~esso de~ejo da n0s 
,ser ngradavel, de· ~er agradavel ao ·Governo, ·ao pa1z,· mas uni- . 
·carnente com o intuito de lucro. Foram lá porque era. alli que 
da,·am mais pelo ouro,_ e. quem vllnd~ procura quem mais dá •. 

· Ora; i~;to não é_ uma con~ersão, é uma. venda. Não é absolu
'tant'mite- collocar üm objectà·em depõsi~o para depois ir buíi~ · 

. .·cal-o. Foram' !á porque lhes cop.v_lpha. Portanto, o que ha-
veria. de cnnvenieMia ·et•a perm1tttr~ que entrasse lá ouro ou 

lJ. untâ .st.erljna·quó súbstHup o ·ouro; ffill? absolutamente n~o 
, ~n facultasse a conversão. · · · · 

. • --. · : O . apparelho C!ll~ eu pt•cooniso p_nra. a estabilidade tia . 
11osea moeda ·é úm apparelho de:· accumulacão e· não Ul)l appa
rotho .de ·conversão.· Níio é. um 'a•pparelho que funcc10ne em 

· dous sentidos; · é .unra cliixâ de · a·gua quo recebe agua, mas 
ÍL· .. não distrib'üe. Esta é a fórnlll pela qual eu entendo qtie· o 
pt~l,blem~ ·dá estabilidade poderá ser. re9olvido., . · · .. 
. · · ·.A· ftxaoão ·da relação do papel e do ouro, deve ser feita 
oomo ,. antigamente era. na. nossa lcgislncão em· que 'llós não 
.di?.inmos que o rn i l ré is valia ·27 dinheiros, mas que uma. o i~ 
tava de ouro do ·mulo de' 917 valia. quatro mil réts. . . 

Pois bem voltemos ás boas praxes do tempo de antanho, 
fixando a rQhlCãà dô. papel com o ouro. Estabelecida esta. r e• 
lnaão com o -ouro sube-so qu·al ó o valor da libra cstorlma:
ot.Íro· questão de 'um· s'iJnples calculo, como era feito em rc
lacãd'á nota: .djj Cai~: de Conversão: determinará o valor pnrn 
'cada um\1 dàs maeda's~ouJ'o· à. recebei',· ... ··~· .. _..., 

. . 
. :. 
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Do nccõrdo com a depreciação da libra, papel, será igual.,. 
·monte calculada a relação do mil. róis com a lihra~pnpcl. '!'c
romos, portanto, calculado a l.ax.n cambial para a libra-ouro, 
determinado o maximo além do qual não podem ir as oscilla-
çõcs cambiaes. · 

Poderei receber objecções de alguns dos illuslres ~ollc
gas, imbnidos ainda elo sebastianismo do cambio a 27. Mas cu 
.lhes responderei, quanto á volta do cambio a essa taxa, que 
serú mai~· J'ncil restabelecer a monarchin no Hrasil· do que 
.~c conseguir cambio a 27 .. EnLT'c 03 dous sebastianismos,· o 
polil.ieo Iom ainda mais probabilidade· de exilo do quo o fi-

• I . • ····nancCJro. · · · 
/ -

E' o momento de procut•ar qúaJ. a taxa a ser adoptada para 
impedir a alia 'além de 11m ·certo limite, como a Caixa de Con
versão impediu, no )leJ•jodo de Hl06 a 1\Jlll, 11om a taxa de· 
15 d .. c de 1!l10 a HlH,·com a .rJc·Hl d., até ser fcdhada, em 

. pr·incipios de agosto~ ']'cremos, port.ant~. a. impossibilidade do~ 
· cambio snhir além dessa tal(a, a não ser a pequena diffcrenca 

que resulta do maior ou monor affluxo àas remessas, oscilla
ções· que são insignificaütcs c actuam ora· para mais; ora para 
menos. · · · · 

·Fixado o maximo, de alta de cambio, pohi ·taxa assim es~ 
tabclrcidn, resta dosc•lbrir o~ meios· de evJtnr• v. baixa. 

Cnnsoguido que o cambio. n~o ·suba a 16m· de limito< de ler~ 
minado, para que seJa eslavo!, é preciso fazei-o subir até esse. 
pcmlo c nelle se mantenha. • . 
. .o~ Para mülho~· collllH'Chcnsão· tomarei· um exemplo de. ·ana-
logia. · · ·· ' 

· eupponhamos o caso de um balão, desses que vemos nas' 
runs e que sc.t.vom para cliverlimcnto· das criáncas. O balão, 
si ftlr solto C· cstiv.cr cm boas con•iicões, chega_rá aló o tecto, 
alé o· impecilho maximo a qnc pódc atlingir. Ahi clle ficiartí 
fixo. E'· preciso evitar <"lllll elle caiu .. Ficará ·nm;sa posição? 
(Prw.sn.) · . . · · 

' . . 
· 1~' nxnelarnrnlrul qnesliio elo ~nm!Jio, O·bl\lãn qtw ~u·· ~on-

. sirlort'i; 11nr mais itnpüt'l1Hil\Vel qur s~>.ia l sltb<lan~ia qi:w en
volvo o ·~az; mais lf.'Yil do··quc. o m·, n ·que lhe permill.i)l a cle
u~ão e· o contacto com o t.cclo oil com a parerlB SUllíli'JOr, vue, 
}1om o a p•)UCO, pm'dr•.mlo. ]lo los prn•os, o gnz, c· ao fim do al
guma~ hom~ - no maximo no fim . de um rlia ·'c- vemoJ-o 
baixar. ntí-sc a mesma cousa com o. cambio, Consogu ir! o :quo · 
ollc .chegue no alto, õ problema não estará ·resolvido,· E'. p~·e-
ciso ainda qne o \I e não baixe. . . · 
. Van) os . oxaminnr quncs. si'io os -remcclios" neccssarios .para 

que 0 cambio wba á taxa dc~r..iada r. depois' nllfl baixe, ficando 
cslnvel. · • . · • 

O principal c, . .P6de-sc diz.er, o unico elemento n conside
"rur_ é o que ó relativo rí nossa baln.nca commcrcial-'-' ó a re
lncao rnlw a som)na rle · comprom1ssos a receber do cstmn~ 
!!'c i,.,, r. a rl(l comprnmissos .a pap;ar no,n:dcrlor. . '· . . 
' 'Infrl i~mentr•. a cnmprei.•rn <in do~~a fr\rmnln, tí Ptimcira 
\'i,·ia líio .sin·(pl.cs, níio 1\ Ião fa'cil como a sua UU)i]lUrencia, sa 
al'iguru. . .. ', . .. . . · 

Dr. fac~l,.,, a r.s1.nlislica".commercial qtie:·sr.n•vc rlo base ao 
calculo ~la ·uussa. r.•;xpnrlacilo o impot'la~.ãr; .tr.itn alguns defuilü~ 
inlercssanlGS., -~· ,.'. 

·, 

' 
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· O primeiJ•ü olJ.scrvudo cm todos os paizcs ó que o contra
·vandisla niio rnand:~ fact11ra consular pura a esf.atistica com
moreia! o, consegl!inf.Pllllllltc, não figura o valor do producto 
f.lllli se introd111. r.n vaiz poJ' crmtrabando entro os valoJ•c.s que 
J'rJI'mam a· nossa imrJnt·laoüo. - . • 

;Apôs. esse . pl'irue.iro J'aclo advmn o ~cgnnrlo, que Lambem 
tem irnportancin; ·llin.i!as .das facturas consulares não repre

. srmtam crwf.amcnte os valores das mercadorias importadas, c 
si se substituir esse valor pelo ofl'icial constante· da tarifl~ 
da alfandega, elle lambem não repr•escnlarú a realidade, Piu·a 
urna séri(J de mercadorias, ·o· valor nfficial não é o real, por
que a tarifa não pórie entrar cm. detalhes, que a tornariam 

·_qnasi inapplieaw,J,' subdividindo de mndo cxtraordinario as 
-á i versas categoria<;, :,· 

Consideremos uma roupa, vinda do estrangeiro,· custando· 
r.üs primeirvs alfaiates de Paris mais de. mil francos. Essa 
mesma roupa, fornecida por uma .casa cm que nem. a matoria 
prima nem a mão de -ohra ~ão tão perfeitas, mas que, cm · 
todo· o c·_QSO, ai nela 8atisfazem, ·c podem ser perfeitamente' 
nWizados ]lClas classe" que toem um ·certo luxo, custará 600 
franco~. E'inalmcnte, pódc vir ainda urna mercadoria de prcco 
muitO' mais re•lC~.id;, w: qne não só intervoiu a matcria prima 
barata como t.~·'''lJrJJll n mão de nbra menos C\lidaúa e, ·por-· 
tanto, la1J1bcm mai~ barata. . · · 

Compr·clwn J,J-.;;iJ ·quo 11m eortador· rle al-faiataria de pt•i-
,. meira Cll'don1 g~nln, 11111ito rnaiii do qrw d cortador ele uma 

casa do terceira. on quarta ordem. As·dnspr.zas gerucs de uma 
aifaiatax·ia Htal.Jciecida l'm· i~ma rua de luxo, com um salão 
luxuoso, cm appart.amcntu ...quo custa 'muito caro, tem do · 
cnstear as s1í:r;; clospcz;..; !;"Crac~ com O> seus productos c estas 
~ão mtd,tissimo maiores; ,, que não aconteco com uma ,fa •. 
brica, multas vc1.es c~f.:tbclceida em .um suhurbio, que pódo 
:r-·roduzir <'lU gmndc es(&ln, typos i::;uaos, que não a obrigam 

.. n successivas DI' .t:vas, o flt.W," portanto, reduz mui~o o ,valor ·da 

. matoria prima, .•.io trabalh0_, 'das dc~pozas gcracs, do luxo, 
otc,, consGqncnl.e•nento IJ preço de venda. · 

• Nli tarifa dtt alfandega nün é possivcl levat• mi1 conla 
todas OS$!lõ dit'fere:"r:ças. As faeturas consulares não ubellcccrn · · 
tambem a isso. · · 

.~.j esses factos sr. dão com os prorluctos manufacturados, 
o me~mo .póde sncr·edcr com as mnteriaspJ•imas e produ elos 
~JXtJ•acti vos. ·· · 

Nã(• hn ;nJ:il.o •lllrt· aCJili ~e r:slaboleccu como valor cln 
carvão o Pl'CC::J n•• 2fri!'- por tonelada, apczar de nessa occasião 
r~ahnont.r valm' :Mis de 10,0$000, Os compu tos sendo feitos 

• p0](1 valm• ot'ficia ', estão assim eivados de erros. · 
Nas oxpm•l.ações 1\ maisfacil o.calculo do valor dos .pro

rluct.os exportados, Em g·eral, ha uma pauta sobre a qual se 
llagn o ünposto; mas t.ambom essa pauta é uma média, elo 
mor:Io quo l.ambem ·pódo havm• erro, porque o calculo t.cm do 
ser foi to, do accôrclo com clln e h a g·cnoros que são pag·os 
uns pot• ·mais, ·outros por menos do valor fixado· na pauta, 

· Ahi, porém, ,gs erros_ não são , tão sensjvojs, porque n~o · hn 
vantagem na allcraoao. de· vulot~ c, prmctpalmenl~, nuo ha 
suhiclll: •po,r .conJxuha.l}çlo ., 
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. . Restam agora as Outrâs causas perturbadoras, . que não 
são susceptiveis de um exame e de uma determinação, ·como 
são aquellas a que acabei de me refirii•·, - · 
. · Quando se trata de sociedade anonyina· ou em ccimmnn-

·~ dita por .acções, se houver da parte do ágente incumbido do 
organizar a nossa estntistica. commercial o dcse,io de acertar, 
não será difficil. conl1ecer qual- a_ importancia das remessas 
i'_eitiis p~ra pagamerito.s dq_s dividendos· e.- do serviço de jm;os 
e ámort1zaçuo das .obrlg!!_cocs de. emr.restJmos ~a~_.companhms 
que tem. a sua .explornçuo no Bras ti, mas, cuJa se~e_. está n(). 

· estrange1ro. Ao lado, . porém, . dessas _remessas, · f1gur.~m as_ 
romessás f!litas pelo Governo d!l União, pelos. ,os dos _Estado~,. 
pelas mumcipahdades ·e ·as feitas pelos partiCulares, .e· ah1, · 
a:s diffiiiuldades de corihecel-às_ precisamente já se tornam: 
:{Imito maiores. . . . . _ _, 
· Sabemos que hn estrangeiros que possuem. propriedades, 
que poss~em me~irio exjJlprncões industriae~. o ti agricolns no · 
nosso pa1~ e . res1d.em .· . grande . parte . do f.empo --. alguns 
mesmos ef!ect.ivàmente. ·-· _ no estrangeiro .. Remessas. de di
nheiro lhes são feitas. constantemente e isso representa. sa
bida de capitaes, de fundos, para . os que. são capitalistltá, 
para os que são proprietarios, pará ·os qúe são os_.donos de 
apolices, ~e acções ou debentur'!s de companhias çom séde .na_ 
nosso pa1z, de casas commerc1aes, de estabeleCimentos m-

-dustriaes, em{im, .de ·qualquer ramo de·: explorac!io em ·que 
exista o valor que constitue o capital accumulado. · 

_ Além disso, é preciso addicionar as _despezas feitas, pelos 
brâsileiros- que residem permanentemente ou qila-si perma-· · 
rientemimte no estrangeiro, Conheço alguns que, ha mais 
de trinta annos, não veem ao Brasil;. outr_os que residem fórá 

. do paiz; 1aqui vindo a tratar dos seus • interesses e negocios; · 
-em prazos relativamente .menores_. . ·. -. •. · .. : · · 

. . , Ha ainda a_ considerar- a remessa de capitaes. de fundo · 
._ para o estrangeiro, .que-. deriva do movimento constante .de . 

·relações e viagens que se· dão entre o Brasil e vnrios paizes 
estrangeiros., . , . . . · . . . . . .. . . . _ . 

· .· ._· O .. bràsi)eiro. qúe vae ~ Franca. á I~nlia, á Inglaterra ·aos .
. Estados Umdos, á Argentma, no_ Uruguay ou para _qualquer 

outro plliz da Europa ou da Amarica; consome .. em sua esta~ 
:.dia nesses paizos e o· necessiirio j:Jara essas 'despezas só lhes 

.. póde-serenviado.de fundos daqui do .. Brasil. São, portanto, 
·: elementos · gue te cm ,.d!l. ilitervi_r . na. nos~ a- hal~nca çommcrcinl; 
· mas que nao se nddiCIOnam á exportacao e s1m .. á Jmpor_tacllo. 
A importação de valores, som ma-se á exportação; do m_esmo 
modo' que a_ exportacão do .. valor~s somma-se _á) mportacão. · 

S~b esse ponto. de v1sta,' nno posso de1xar de cl~mat: .a 
nttencao. do. Senado para duns grandes causas que mm to m

. · flue_m na P'os_sa boJanca. commercinl, c .:qué.difficiln:JCnte p·ode~ 
s<1r calculadas, A colonta_portug~wza ~entre~ós é grande; mm~ 
!.os de entre os_ sc~s. n\em)l.ros s~.o proprietarios:; muitos· t.eem 
-mt_ereses commerc!Res -e mdust.rJaos; alguns _ te em proprieda
de8)lgricolas. Dahi remessas imporfant.es de fundos para o 
~-s!.rnngeiro;. A essas. ro.!Uessa's; deve _se addicionar as que ·são. 
fê"itas _pelos coiOI).OS 1ta:hanos, ·em gr0;nde n,umero. ~o -Estado do 
S .... Paul.o, onde muitos teem propr1edad~s. res1dmdo 'or,a ,na -
ltalla,. ora em S .. Paulo e ·que tambem _enviam para o. oxter10r · 
qunntms avultadas. E' ossa a segunda causa-~ que· me re-
feria.. . , - · . -· 

. Na ·oxporta.c!ío, q'uando s.e trata .de uma _l'_omossa ·cm que 
n vmda · de ca~1taes es~r(lp~ei~Os é q~:rill'lda por um!l corrent.e 

l· 

.. 
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que corresponde a um optimismo de collocação no nosso paiz, 
como se deu especialmente de 1908 .a i9i2, esses elementos· 

. teem de figurar na columna das exportações, addicionados a 
·e lia, para permittir no fim verificar rigorosamente, ou pelo 
menos tão approximado quanto possível, qual é a soinma total. 
Em linguagem mathematica, eu diria que nós devemos inte
grar todos esses, valores, todos esses compromissos a pagar ou 
receber no exterior,. em uma. e em outra columna, e depois 
ctomparar, para depo1s determmar o saldo favoravel ou desfa-

' ·voravel. · .- · · 
Com 1;elac-ão aos ulti<m•os · emprestimüs, eJ.J.es foram feitos. 

em con~icões t.ão gravosas que já most~ei que cada exercício 
c~nsum1rá 9 '7o ·.do que rece~emos _e mUltas veze_s. pelas condi
c~es do_ cambiO· sommas. mmto: ma1ores, em virtude da depre
Ciação da· nossa moeda. · " · - ._ . _ , - . _ . . 
- Tomemos, por exemplo, o caso de.um dos emprestimos da 
Prefeitura, ·que conheço, porque elle se realizou· antes da mi
nha part~da. .. Emquanto. estive ausen~é não sei o que· se passou 
cm relacao .a~s emprest1mos. contrah1dos pelo Governo Federal 
e pela PrefeJ_tura ·desta Capital.·· Confesso francamente ao Se
nado que ainda não. fiz um, estud~ ~etalhado a esse respeito. 
r,· a ml;lnsagem do Jllustre Sr. Mm1stro da Fazenda. · --

- • _'-Si .nada- ho~ve~de nessa • m~nsagem, -pontos que determi-
-nasserà observações de minha partl;l,acceitaria os dados qu·e a!li 

figuram, sem:digcusdi~<( Mas, infelizmente, ha alli um ponto 
. que me paz em su.~peição. _E;· ·em matc!:i_a de confiança. de 

·numeras ou de rosult:l,io~; quando ã confiança não é absoluta, 
'olla não mais_ existe. . . . 

- Ent;~- ~s comprOmissos que -~erifiquei na mensagem, vi _ 
incluida.na ,divida fli.lcb1imte a·.imporúancia de cento -a vinte· 
mil contos das Caixas Economicas. , -· . · . . 

·· .· ·.·:·.Nã'o coritesf.o-qúe .nin linguagem technica se poss~ consi.;, . 
dP.rár issó como ,parle: i_ntegrante da divida fluctuante. Mas, · 
·incontest.avelinente, qL!nndo se esf,á exnr,ninando as agruras do 
momento, as premencms a .que se tem de· attender, collocar o 
que está nas Caixas E:1Pnomi.cas- como sendo divida fluotuanf.e · 

... ', .na minha opinião, c_ol_locar oculos PrEitOs para vC!' a situação 
actual. De facto, vet'lftca-se quo nestes dous ultlmos · annos, 

. rara. é-li oécasião em qu-e se '\•ao busc·ar no Thcsouro dinheiro 
.para satisfazer a retit•1uia das Caixas Economicas; ·ao contrario, 
o saldo s.empro tem sidn reme.ttido ao Thesouro. Não é. por- · 
tanto, o momento de ~13 considerar essa verba como exiA'ivet o 
que ni.lnca o foi, mesrr·o quando so fez a analyse de situaQões 
anteriores.- E. como i!ilt' me· deu a sensação de que havia o 

. deseio do tornar a situação mais grave. mais preta .do que 
realmente é, en t.ambent fiquei em duvida sobre os · outros 

_ -dados. · -
Com'o o -orçamento da Fazenda tci'n de ser discutido e como 

é· ahi o momento pro pr-i o do. oxnminar a· mensagem. de ver 
quaes as consaquencias n tirar della cm favor das medidas que 
forem •aprcsent.ndns i! que devam ser di~cutidns e votadas no 
Senado. ou me reservo narn. nessa occilsião. verificar os demais 
tlnrlo~ da .men~nl!:cm. Exnctnment.c entro elles estão os qur. sq, 

· rcfnràm no •Omprr.s(imo nmericnno. Pnr isso, não posso dizer 
cousa nlg\111111 oni relrlç,río n nllea,. dn~do que npcnnA li Ilgólt'A,. 
· ment4 n mensagem, · 

·' 
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O qne vi c sei •.í ,, ~r-guiill.e: 1í qnn.u empreslimo lia Prn
J cilm:a, que I' o i feil·\ Lrwe como ponto de. vista; resgatar o 
anll•I'iOJ•, -j~ln r., aqunlJI) qm eu, qnnndo Pref3il.o, roàlizci. 

Foi •1•sl.r. o pl'iinr:ir(• dos omprestimos do Go\'erno c da 
Muni'cipalií/nile .(],o l)i,-.IJ•icl.o ·Fedem!, l'calizaclo depois :la 
Jl'\JCI'I'a, a ,juJ•os rir. lj .. 'Y,. ,, ·a um rypo ele emissão liqnido, C]Ilr., 
11a occasilin, consi·rJc,·c· i sn I isfal.ol'i o, porqn c as condições gCI'n.'cs 
do mm•cudo mundial davam como l.nl. Foi resgatado por um 
novo empre51.imo, n:i.J om melhores condições ele typo, quo 
são, sensivelmente; r<s nwsnias; mas, cm Jogar ·de:· 6' %, o jnro 
é ele 8 %. · . -· · ' 

Qnal a mzão de úwciificur uma situaÇão que ·só poderia 
sr.r ronsidm:arln vanla,iosn, . si," cffcclivament.c, t.ivc•~semos a 
oppoi:t.nnidacle ele uma a!La sDnsivol lle cambio? .A fJUssagem 
do dinheiro ;urncriM•1o ~ uma Lu..~ relativamcJite alta (clla. 
'J'oi· feila pouco acim . .t de 7$2.00. o dollar) permil.tiria, quando · 
o cambio estivesse oro melhor taxa, tirar n vantagem ,da ope-
rufião cambial. · · . · 

Não. foi isso, pori',m, o qiJe ae d~u. O dollar. está acima de 
8$ e, por·tant.o, o sct'\ iço do ,juros vae ser_. effectuado a taxa · 
mais onerosa do qnn a drt ·p;,.ssn~cm do, emprestimo. · . , 
· Procin·a-se tambe1-r, ,ili:!t.i1'icnr esse .rc~g·ate pela circum~· 

sl.ancia ·de que n amor! iznçúo do .err~prestimc. qnc. eu conf._ra-. 
· cl.ara no govm•no do sancloso brasJieJro Dr. Dclph1m More1ra, .. , 

tinha.11ma amortizacuo d1j 10. o/o nnnual, a partir·, de 1922, por-. 
·Junto. uma an1ortizâ~~.:i rapida; · - .. . . . , 

S~ nos l.omarnios os dez amios que. faltam -para amortizar 
o emprest.imo de seisccnto.s mil dollars e . a amortização do 
um rni.Jhão, · Lcreinos a pagar na primeira prestação um . 
milhão o seisécntos mil clollal'S; l\Ias á medida que se v::ii 
amortizando o· empresl.imn, o' juro é sobre. o. restante;. por~ 
tanto, l.omahdo a. mM ia corresponrlento á .metade do cmpre
slimo, quanto a jnros, óu ·seja trezentos mil dollars, o addi~. 
cionanclo n amoi·Liznção qne ·é de um milhão cl~e .cJollars; ter
mos um milhão o trezentos I mil dollars a despender annual- · 
mente até total amortização. , 

No .novo emprcstfmo a amortização não. Ó mais· lenta. 
Tcnr ele ser concltJirla em 25 annos. 

Os. ,juros: rio novo. omprestin1o ... exigem oitocentos mil 
dollar~ po!' anno; haverJn uma economia de facto elo quinhon-. 
t~s mil rlollars ·por anno, •que no fim qe dez annos; importa
I'! a cm cincQ milhões, mas o novo. emprcstimo colitinúa exis-

. tento ao passo _que o cmprestimo que effectuci estaria com- . 
plctamente. resgatado. ' · . ,__ . - · 

> · Nã~ lia, portanto, vantagem nenhuma na operação,· salvo 
como rlJsse, se fosso po::;sivul conseguir qúe os pagamento8 
c~n · dollars fossem feitos. a cambio mais .favoravel. do que o 
VIgente, qnando emiHído;. infelizmente as· variações·. qi1e. eo 
tom elude não nn.s teoml:flido fayoraveis; ao contrario, o dollar 

. nugmentou sonsJvclmcnte de valor. .. 
Creio ,mesmo quo o serviço do .juros ult.imo foi feito á 

lmsc ti~ 8$800 o rlnllar, se não mo engano. Uma série de •Pn
ganHmf .. ffii· a fuzcr, . obrigou o Governo a intervh· í1o morcutlo 
rlct~.T:~111nnrlo nma buixa rlc camhiD inferior .. tí G rlinhciroR'. 

• a~~mg·mrlo o rlüllnP, mn~_outiJliJ•o ull.imo, a nove mH o t.nnl.os 
l'I!IA. De mnrlo qno as conrliçõcs não foram favomveis, 11n!'o 
menos pn1• l'lllCJlHI.nl.n; sol:-.n-hito talvez n1ai~ ,La1:do .•. · Desojq 

--
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quo aRslm succcda. Não tenho interesse algum cm qne minha 
opinião prevaleça. Desejo qne o Dis.~ricto F~r!cral, que tenho 
a honra de rcprcsnnlm l11.'~1.a Casa, 1 Iqt.le SUJC!LO aos rnenor~s· 
·of1lii! pOSftlivci8 ,c estimaria muit.fl que as ~on~ições de eambJO 
se t.o!'llas~mn lavnravc·IS, porqnanto o Dlsi.I'!Cto Federal nao 

· t.em o rccm·so t.lo orçamento ouro. · 
Vnllandn ao assumptn para. o que j:\ tinha chamado a 

at.tenção do Senildo, dii·ci que, sê em Jogar. do vale-ouro que 
exige a_ int.c~vcnção do Governo para sua t1·ansformaoão cm· 
cambiaeR tivesse Rido mantida a doutrina do eminente Dr. 
·Joaquim Murtinho, retii·ando-se o Govcrn11 do. mercad~> cam
bial nãn se rlariam as oscillações que se deram recentemente 
no meneado de cambio c nãp se darialll pnrque .os pagamgntos 
cm ouro ou em càmbiaes seriam feitos directamente pelo 

... commercio, lcnl.amcntc, :í. medida daR necessidades; ao paHso 
que qnanrlo o Governo p,rccisa de cambio, todos sabem facil

-mente quem vai comprar, c como o Governo póde pagar, 
aproveitam a occasião para fazer suQir a· taxa obrigando-o 
a pagar mais -do _que deveria. · . 

Como vê V. Ex., Sr. Presidente. a .Caixa de Convlli'Sã~>, 
que não desmnpenhou ·a funcção desr,jada· para a estabilidade 
da nos~a- m(Jeda, terá de ser substituída por um apparelho 
rruc venha rcsolvDr' este problema, c cvit.ar esses prc,juizos 
ao Governo. · · ·· 

Na menságcm do il\tistrc ··St".' Presidente da Republica 
. esta questão esl.á ine.luicla entre .as medidas que formam ,o 

programma politico apresentado á Nação. . -
. _ Acredito que S. Ex. terá opportunidad<~, não s6 auxiliado 
pelo, illustrc ministro ela .. Fazenda, como aconselhado pela ', 
cxpcriencia financéira do Slll.l eminente ministro elo .Interior, 
em apresentar uma solução qtllc sàtii;faç.a aos desejos, aos 

· anhelos do commercio,. ela lavolJI'a n da industria c que per
mitta que não t~stejamos ncgrJcinndo numa casá cm que, 
contra todas as postmas rinmicipaes, .os pesos, as medidas 
(as moedas) não são fixos, são fraudados. 

E' nisso exactamente cm que se traduz a necessidade. da 
Mtabil irlade da moeda. 

·. · Tont, ~ mostrado como era r)ossivel por 'uma disposição ··· 
legal pelo estabelecimento da Caixa do accumulação ou mesmo 
com a fói·ma da Caixa rle Conversão que existiu anterior
mente, determinar o maximo além do qual nüo póde ·Subir a 
taxa ca11_1bial ou· u relar;ão entre p nosso papel e o padrfw 
ouro um versai. · ~-.. ' 
.. 0 Sn. MIGUEl, CARVALHO -· V, Ex. acha possível CS 
tabolccer o maximo? · · 

O: Sn. p,\tir.o DE FRONTIN -··Não ha diffictlldade ne
nhuma. ~1\ o _estabelecemos por outra fórnia; duas vezes na 
no~sa leglslncuo, quando redu:r.imoR o padrão a 4rJ 1)'1 c dc
pots a 27 d. · Pódc-so mesmo dizer que passamos a 16 rl., 
pm•q1W a Caixa do Crmvor~üo, si houvoRse de funcciolítir do,. 
/.I!I'minal·ia n~~a taxa maxima. ' 

~'-!11ilo maiS: difficil !\. fixar o" mini mo, cvil.ar n qncr.ln do 
cnmbw, do hnliío ,, quo mo rcl'nri. • 

~ Sn .. Vr:srrrc10 Dil ABn1m ·-· Foi lll11(l rla~ rnzi:írs porqno · 
:n Ctl!Xn de Conversün nüo ljil'Ce~1Ch0ll ns' Sir.l]S. J'i-ns o/ 

R ''"" 0 ' • O ., -- O O j ' •o --.1 
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O Sa. PAur.o DE J!'ttON'ON - Tinha mostrad() iJtH! o defeito 
consistia na caixa limitada c na Luxa aHa, não correspondendo 
no período republie;ano. rnns ú média dos !louR nltimos annos. 

Si t1 vcssemo~ adoptado o systema _da RepHbltta Argen
tina, a Caixa hoje nãn funccioriaria; nias, cm v e:-. de termo~ 
l G milhões, dos qunes !i. foram utilizados pelo Gl)vcrno, teria-. 
mo~ um stock de 80 milhõe~ esterlinos, ouro. - · · . · 

. Passemos agora :l,J merlifla.s que podem dcLP.i'tninar ou 
· contribuir pnl'a qtie o cambio não baixe, pará ('(III! C• balão que 
a orennça solta· e fica no tei!Lo, não caia; - · . -

.Tti_ disse. qne se fosse impermc_avel a. fazenrla. onde. está __ 
·contido o gaz, P não honve~sn. perda íilguma; o hnli.ío se man
terifl; mas na . pratica- isso . não se dá·. Logo depniR o balão 

- üe;sce c __ se mantéril. a. meia altura, ::~té que· _cae. . . . , . 
, Por que. é que não passa do solo? Porque :1ãn póde-des--

CC I' .. mais. . _ - -- · -· -- · · · ·.- - · - · -
Quer dizer encont.ron elemento de estabilidade em baixo; 

como encont.rou elemento ·de .. estabilidade em · ,,_ima_. ·Infeliz··. 
mrnte, em relacão á éstabilidade do cambio, _r. ii~ lécto Infe
rior ainda não foi'. de.scobert·o. . · . · . · 

-· Sé o descobri~scino~, poderíamos evitar a q:i(lfla, dentro 
dos limites. egtabelecidos; não 'podendo .descobril-o. tlrecisamos 
lan~ar miio .. de outras medidas que se- opponham á J'ai:xa. 

Nas IncHas, para fií·mar a estabilidade do- eumb1o, fixou- . 
se o valor da moeda, a rnpia, e creou-se um d•lpnsito ou re
servá de óuro em Londres.· Nas Caixas de Conv~r$ãO, funccio
hnndc; o troc.o da~ notas é a solncão, emquanto tor!o o. ouro 
não sáo. ·Hoje, porén1, creio: que não obteríamos resultados 
zwu1 com uma, neri1 com outra dessas solu'ç!les. 
· - A India viu.;.se obrigada, pela alta da pt•ata, :t. abandonar 

eo que havia feito e .as Caixas ode Conversão da Argmitina e. do 
Brasil fecharam. · · · · 

Osremedios são, pois, de outra ordem; depi!ndem,- com~ 
a analyse que ha .pouco fiz demonstrou, ~do segnintc·- deter" 
minar toda a somm!l, ·o q_ue· im cbUJnei a intog.rnl,. dos· nossos
compromissos a .pagar no exterior, e de toda a ~omma :de com- . 
t•romissos a receber- do extr.ripr. •Se a _balancá 11os for favo- -
znyel ,.·.toremos, c(• riJO consemfen:cia, a · possibilidnrlP .de ficar 
ínantida. a .tnxa ímiximn, . sem o receio de qtiéda; ·mas, se; ao · 
conl.rario, a balaíítia· nos for desfavoravel, não· t"flr;,;inos pi:lssi-: 
hilir]ade de evitar iflso. . . · · . . . ._ · . : ·. -

_ · Foi· o· que aconteceu com ~ Caixa .de: Conversnli. srgentina; -
. E$~a Caixa (leu brilhantes resultados ;até á gue·t·ra. porque ·a. 
. balanç-a commercial nr,gentina deixou, durante 11 mn . série- de 

ELnnos, grandes ~a Idos. J<~sses. saldos, se nlto houve~?l' Caixa de 
Conversl!.o, ·teriam determinado uma aJta·de cU:tr.hic.. Após a 
~~:·e~rn; ó coútrarió se .dimdó, so_ a Caixa não fOS$B fechada, o 
Gsconm'ento do ouro t.eria se :Prodlizido. _ · · · · • · 

· . · Entre nós, quando o resultado.,.da balança c01nmercil11 nos 
Ó favoravel, não. SC age; não Sl1Í porque, OS sebn~tionistas das 
f,inanças, adoradores 1ct1o cambio ·a .27, não tomam as medidas 
qu(l podiam ~or realizadas com cfficiencia para, .p~lo mimos, 
contribn ir para ~v; lar~ a grarde oscillacão da. tàxa eambial. 

Êm Hl19 a halaw)a comn'lercial brasileira. deu um sallliJ 
rle 21 mi!hõr.A esterlinos ·e, .nessa occasiüo, a maior parte dllH 
rcmes~as do companhias, com ·sdde no estrnnqeiro, estnv~tm 
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suspensas, ae modo qúo não havia. nm• .'apti ~es e::port.ado~. 
a quantidade normal dessa. exJJOrtação. Era, por,tanto, pro' a
yoL quo tivessemos. condições .muito favoraveis na comparaçii•J 
mt!ro .'lR ·raP'ame.ntos no exterior e os rec~bimentos do exterior. 
EJfocl.ívamcnto, foi o. que so deu. Deyois de um.longo perío
do, dura11lO a guerra, em que a oscíllaçao do cambio se vet•Jficoi! 

· baixando nos. primeiros momentos a 1-0, para variar, de pó is 
om)orno de )2," ora par~ mais ora para menos, succedeu um 

. perwdo de quast. estahtlidade. Passada a guerra, porém em· 
19.19, começou o cambio a subir, e chegou· a attingir á 'taxa 
de 18. E' verd;1de.que essa alta não durou muito tempo; maR, 
Gm .todo o caso; as letras que foram vendidas naquella occasí~o, 

·o foram a esta taxa. ,- . . _ . . . . 
Paroco que ·a medida , que · deviam os ter tomado. então 

era· a de comprar .essas' letras,. transfórmando o papel-moeda 
. que as. adquirisse, -em letras que repr-esentavam libras esterh

. nas,· de que precisa vamos para os .nossos compromissos no ex
.. torior; ,. accumúlando, P.Ol'tanto, essas cambiaes com· grande 
. vantagem. e, aproveitando a OP,POrt'!nidade, o momento. oppor-
. tu no .para ·acabar com uma sttuaoao desagradavel decorrenr r: 

da Caixa· de Conversão ter sido .fechada. . 
As nota A· não são ·trocadas;· ádiou~so succcssivamente pnr 

mais de i.tma vez, o troco. ~Perfeitamente. Mas houve naquel.e 
momento n possibilidadede se trocar sem prejuízo para o 
'l'hesouro as notas da Caixa por notas de ~alar equivalente não 
ouro, mas libra esterlina. - · · 
· -·. Não se dllvJa 'abgolütamente ter perdido essa occasião (]r 
resol~er uma questão ·qti e está peririànentement e a nos iricom · 

· modar:. 
' ' . . . -

. Não lia ·meiQ. de pagar por oútra fórma, e o caso teria sido 
solvido pedeitamcnte naquélle momento . 

• 'Examinemos novamente as circumstancias que determi .. 
i mm ,a oscillacão do. cambio, e. o qutl ·se. poderia fazer- pal':i 

·constituir :um. àpparelho de sua est.abilizacão. .. . 
· Incoritestavelmentê, ..a: ciw~a primordiàl é a relação eritl'o 
oscompromissos.de pagamentos nq exterior e os compromissos 

. -do ilxlerjor. a serem pago's no paiz. Si houver saldo .. v. nosso 
· favor, n ta~::a.niio póde .baixar e subirá sem a mrrli1a que o C'S· 

tabilizou em' taxa rilaxima; si houver saldo contrario; h a tcn-. 
· dcncia. pará: baixar; pódc~se, porém, evitar essa baiXa, reco r· .. 
í-im'dó aos meios liue· va:mos--iildicar. . . . . . . 

: Si as circumstancias são occasionaes o Governo póde re-
·correr a operações. de c:r•edito ,determinando, portanto, o equi
librio, que de ·outrllfórma não se .poqerá obte~ .. E' exactl!--q:tente 
a fórma pela qual· •ent Fra!lca se tem consegutdo a estabthdade 
relativa do.oa~bio ~e modo que não se vá aggravando além do 
ponto em. que J'á batxou. . 

O governo .. francez il)tervc·m, afim de que por meio do cre
dito bancaria se,iam adiadas as operações que de outro modn 
te em do. ser liquidadas, il s6 o podiam ser· em· -detrimento do 
equilibriq· d'oS referidos compromissos, c, consequentemente, 
cm detrimento da taxa .cfl;mbial, fazendo com que ·esta baixasse. 

. E' 'essa uma das medidás que tenm sido applicadas. Tcm_os 
aindà elliemplo disso em outros paizes, como a Belgica, a Itaha, 
qne com o nosso. paiz contrataram creditas para pngamento 
de generos ÍJ11POrtad9s, vendidos E elo Brasil. 

A Argentma fez igual operacuo com a Franca. 

-..:. 
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A segunda fóJ•ma ó muito interessante c hoje tem se des-
envolvido de um mÜ'do cxtraordinar.io. -

Som}1r-e quo h a credito, ,esf.e dr.f.ormina a. melhora das con
dições cambiacs, pelo adiamento elo pagamento. de parte , elos 
compromis~ns no cxl:erior, r. a Lcndencia do capital ·est11augoiro 
dlsponiv-el é elo obter co!locat\ÜO do .. modo mais I•ondos0. : . 

Pnncos -rlias anlcs do meu regresso, a !franca tinha sido . 
obrigada. a adquirir uma qua.nLidade importante de trigo nos 
Estados Unidos ·e nu Argenti~a. · _ . · . . . 

A co!l~eíta fra:nceza ·não tinha sido sufficiente ás necessi
dnrl·e~ ~o- sen con~umo inter!lo. O unico recurso era, pois, a 
acquJsJçuo de tngn ,nos pmzcs prodnctores; e osto deu como 
consoquc-ncia remessas pnm pagamento avaliadas· em um bi-
.!i ão ri'O fra:ncos l . · . . 

.' Esta-s l'emessas. vieram nffcctar muito· a. estabilidade · do 
cambio, apesar dos creditas _Larem sido usados na· medida· . do· 
nossivol. Mas nem sempre se póde. oblor· a prorogacão de prazo 

. ilas operações commerciacs, nem financiar essas operações: ,em· 
c- -bancos e re-portai-as;. Esses 1•epo1'/es correspondem ao que aqui 

sr· deu cm fins de 1920 e em 1921, principalmente no primeiro 
scm~strc elo :l9i~1, i:!m que os pagamentos no exterior·ôe innu
mer.as merendarias importadas ·não poderam ser .feitos dentro 
dos prazos -estatufdos; as letras. foram prorogada:s, . cqncede
rmn.,.se novos prazos, _alguns de anuo, o o 'resultado foi que so . 
poude ndiar -esses pagamentos, com sonsivcl proveito para n si-

. tuação cambial. . . · . · . · · _ · ·- ·. 
. :Si err\ uma dada occasião, .lemos uma determinada somma, 
de compromissos flo pagamentos. igual .ú sornrila dos compro-
missqs de recebimento, o equilibrio está foil.o. :Si, porém, te-. . · 
mos. maiores pagamentos ·a fazer do que ·recebimentos, -advem o 
âe{icit, mas si cornseguimo.s adiar parle· .desles ·pagamento e 
nJstabelecemos, par essa fórma· ,o equilíbrio, o cambiçr se· con:: 
serva ostavcl. · . · . 

Nem &empro isso basta, Então o que se tem dado ultima
men~e é o que r,hamarci a Jogo ela moeda, e que lambem se dtJ-
nQmina os cr()ditos- de especulação.. - · 

O inglez, que tom capil.al disponível; o americano, que o . · • 
tem ainda em maior quantidade; o suisso, que tambem ·deli e · 
dispõe, porqu·o a situação cambial da Suissa é bôa; e os hàbi-
tantcs de outros r.aizos comQ a •Hollanda, n Noruega, .a Suocia, 

· e a Hospanhn, CJIW gozam cll' relativa oslabilidarle cambial, 
·acham que a lh•anca, pelo ueu credito,· pelas suas'condicões da 
economia, pela sua produccão que _está sq_ reco-nRlituindo e 

,;;_. desenvolvendo, ·prin~palmentt~ na agricuJI.ur!} e pccuaria ven
cidas as. di!lf.iculdacles pr<1sent.es, vo!Larú a .. uma situacãa pros
nera; todos ólles julgando que ,o cambio da }'!•anca melhorará, 
jogam no cambio, comprando, especulativamentc, .francos. 

A acquisicão da moeda franceza determina a vinda do 
oapitaes est.ranseiros·. Dahl provthn maior .iinportacão de ca
pit.r.cs, a qual se addiciona. a exportação e rost.abelece o equilí
brio,· que o pagamento do trigo importado th1ha desiquilibra_cl~. 

__ Eis como actualmente ua Europa se consegue a· . ostabJh
dndo cambial. !No p-rimeiro momento, o cambio francez ·roson
fiu-so da procura de cambiaes para pagamento aos Estados 
Unidos. Houve dia nm que a libra esterlina chegou a valer '72 
l'rnncos, o o clt!llnr, 1ü. ·pois bem, dias depüis, . essa baixa ·da 
mor,rla ·.rranccza l'cz afl'luir capilaes •estrangeiros, ,que' a aclqui
~·irnm 'Jlcil: p:tpccul;u;üo ... O ~:0,~ult~~lo foi que !l · J:i~r:!J! !P.~S§.Ol! :QJ 

L 
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valor 62 f~a11cos, havendo uma cliffcJ•cnca de 10 francos, c mau
.· 'teve-se entre 62 e 64 francos, que era a cotaçãí} untos da u!Lima · 

baixa. · 
'Entre nós, quanao esses recursos poderiam ser utilizados 

cm larga escala, principalmente p·orquc o Brasil é um paiz 
novo, um paiz onde ainda hq grandes l.ei'riLorios a serem ex
plorados,. cm que não 'h a popula(;rto sufficiente, em quc .. os bra
Qos nos faltam, em que industrias podem sei• csl.abclccidas, om 
IJ\ie as culturas podem se clesmi.volvcr, principalmente a do al
godão, nujo m.crcado mundial parece ·nfio ter limif.r.s, anf.c a rc-

.. ducção da produeciio dos Estados Unidos c do Egypt.o,-· cnlrll 
nós, quando tudo isso devia ·ser posto mn pratica, o que se fez'/ 
O contrari.o. Creou:..sc a inspecção baneal'fa iloní o pretexto ele 
que, com ella,··be conseguiria evitar a baixa do cambio, quando, 

· ao cm vez disso, se· impediu, que o elemento especulativo pu-
desse intervir, como .factor .. g,o equilibrio:' . . .· · 

Contra todas as regras que ·te cm sido applicadas ·em outro a 
pair.os, onde .a baixa dn cambio c a: sua estabilidade exigem es
tudos profundos, nós fechamos a porta a esse factor, que podia 
scr .. de ·grande utilidade. · · · . · 

. Comprellonde-se que um paiz corno a Suissa, que esteve 
arriscado, na vot.ae.ão .do dia t de 'tor o .capital, cm párle, a~
~enhoreado· poJo Estado, em. virtw1o da proposta que di;;punha 
que 25 •]' de todonts bens ....:.. capital. propriedades, etc., per
tencentes 1\ particmlares, fossem m~treguos ao Estado, Jlocleria 
inve8t1r pm~tr. de seus ~apit.aes no Brasil; sabido, como é, quo 
a tendencia ·do ·capilal perseguido é fugir,· dando-se, por'lantn, 
um exodo de todo o ca.Jlital ·que possa facllmeQte sahir. 

Felizmente, para a Suis~a a proposta foi · rojeitarla no 
re(erendttm por 700-mii votos, contra 100 mil. 

·Tornos aqui elem·ontos _ suissos conhecidos. A · colonia 
snissa óm S. Paulo é prospera. Na zona do I~stado do .Rio, 
ainda. h a famiiias que descendem das colonias suissas. ~l'mnos 

. no Brasil capi(.ncs sulssos r.nvi:>lvirlns .cm rlivcras inclusl.rias; 
pórl.ainf.o nada mais Jàeil seria rlo !'JIIr. t•r-ocmc·armos esses r.lr.
ment:os, pat•a inl'lu.enciat• a vinda de capilnos. para. set•em àqui 
lncnlir.ados. 1\las ·como? 'rr!l.nsforman(ln a .moeda süissa cm 

· moeda· bJ•asilr.ira, a cambio baixo. Emquunl.o niio puderem 
.ProQurar· collocat;ão clcl'iuit.ivn conveniente, o quo ecrl.nnmn!e, 
tm•uo cm etu•l.o prazo; nfLO lhes J'ali.nl'á possibilklade de ,empt·c
go remunerador n curto prazo do seus rnpil::ws no nosso paiz. 

Durante o poriodo da gucna mundial c o subsequente a 
guerra não 'se alterou o valor officinl das mercadorias constUlÍ'
t.o da Tarifa elas Alfandegas, não se obteve, porlunl.o, o augmcn

. to que dahi rosullaria nos impostos de imporl.aeiio 'c, consc· 
qucnl.emcnl.e na recejl.a orçamentaria; não se quiz estabelecer o 
imposto sobt•o os lucros da guerra; não se procurou remediat• 
as condições elo dcsquilibrio orc;amcnl.ario derivadas da g·uct•ra 
mundial. Terminada csf.a, fechou-se a port.a.L\ nossa oxporl.a
t'ão de assucar; pot•rlcu-se un1n .sr\mma consitlcrawl dPvirlo 
a rsln .fncl.o;. impnl'l.on-sc sem conla, sem Jlrso, ·nrm nwrlirlo, 

-11rnsanrlo que clopnis ria A'LH'l't'a. l.udn Rcwiarn flnt'PR n l'rlici-
rludes; conl.rahiu-sc ClllJH'estimos no interior e l.amhPm no 
exterior, cm condi~.ões oncrosissirnas, sob o ponto de vista 
do~ Jm·n~ e, l'inalmenle, quando. sut·ia possível t't~corrt.•t· au 
et•erlilo dt> espoculacão. nút. rawll' da taxa cambial,. evilanclu 
a sua qu(~da, impecliu-s& pelas meclidas lomadns .sobre opera~ 

.. 
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ções ~o cambio,· a possibilidade do capitacs estra!lg~i~os: se 
. transformarem em nacionaes e restabelecer o .eqmhbrlO do~ . 
·compromissos de pag·amentos e dos ·de recebimopto8 com o~·. 
estrangeiro. . . . · .·· · . -:- ··· 

· Si tivessem os procurado. segQir uína politica . de. destrui~ . 
çiio financeira, ermo que melhor não· poderiamos ter prati-
·cado; · . · : . / 

. E' a àpreciaciio qu~ me occorre fazer em relação ao que .. · 
se passou no Brasil, a partir. do inicio da. guerra mundiall . 

Examinemos agora o que convirá fazer· para, que esco~ ·.· 
I h ida ·.nova taxa de estabilizaÇão do cambio; . não tenhamos 'novo insuccesso. · · ·· · · · · · · · · · · _ 

E 1921, quando tive occasião -de submetter ao Senado o 
pt•ojecto 'de emergencia que, ligeiramente· modificado · . pelo 
illustre Relator da Receita, ·Sr;· .l,rancisco Sá; ·e .pela Gamara 
dos Deputados, se transformou na lei de .28 de agosto de 1921, 
estudei. ~;~s osc1llacõ.es do· cambi,o;· !Jaseado, ·não na·. co.mparacão · 
com a . hl:lra esterh~a, que hoJe ~stá menos clepr~cuJ,~a, mas · 
que naquella · occastão estava em cercá de · 25 o/o e s1m com- · 
o dollar, · e mostrei @e ém julho de ·19.21 ·tinbarrtos chegado· 
ao · c~mbio de. ~ 11~ · d., ou~o, inferio:r:~á taxa ·.'rililiima· de 
cambiO na Pres1denc1a do .em mente Sr. !lrudente de Mor~es; 
antes do (undin(f e após a revolta da Armada;• portanto, em ·· · 

· condições muito diversas daquellas que se apresentavam nessa 
d.ata. Verifi<iuei que, ultimamente, sem· attmgir. esse niitiimo; . • 
tlve!nos outra quéda do· ·cambio ·em outubro fmdo, que fo1 
igualmente maior do que a :de .1898·. · ·- . · .· . · . · . - · 

· . Quaes são, portanto, para que esses factos, .não se repitam, . 
as medidas ·a. toptar? . · · ·. ·:. -- - .. ·. . . :. ·· ·.· · •. · 
" · As .medidas de ordem geral já foJ,'~m indica~as por mim. 
E' prec1so que a somma dos. comprom·1ssos de pagamentos se 
.equilibre com a somma dos compromissos. de recebimento; 
·que quando·· não se poder· ter, por. uma circuinstancia ·qual~ . 
·quer, iiccasional, por exemplo: uma colheita má, ou. menor 
do que a esperada;. ~ma i:lespeza-. extraordin!tria . qu_e póde 
resultar. de uma calamidade; .uma secca .. uma 1ounda_çao, em.:. 
.fim qualquer. outra causa· que perturbe as . condicoell . nor
maes, é preciso recorrer aos crei:litos qúe adiam uma parte 
dos c.Pmpromissos, dé ·pagamentos no exterior. ou- é...-neces.,.. 
sario francamente, fazer C!PflÍ'acões 'do• cambjo, . sem. . ;-eceio . · 
nenhum .. do que venha a·· succeder, por não ·ser admiSSlVC\ ·o : 

. íntui~o de bii1xa por parte 'cte",todos aquell~s que, confiando no .· . 
. Brastl1 remettam os seus cap1taes, transformem.,.os ·em. moeda 

· ·.do pa1z ·e· espet•em pela valorização· dessa· moeda para ·obterem .· 
lucros . e ·resultados vantajosos~~ ' · · · ·· ·. · .. ·. ' · 

. São estas as medfci!Ís empregadas -nos •. outros paizes.; 
. l\{as serão e lias sufficientes ?" . .. . · .. · '· · · · · 

. Não.. . . . . . . . . . ·. . . . .. . 
. CórnJ?rehendc"se que ao lado · destâs medi4as ba ~utras 

que prec1sam ser adoptadas, ··. -~ : · · · - · · · . · · 
· • . Uma das primeiras consiste. em approximar o orçamento; 

· tanto qua11to possivel; .das Clondiçi)es ile equilibrio .. Dir-se-ha: 
.oomo conseguir isto? .Cr.eio que não ha jornal algum que não 
. tenha .iá ·os seus cl-ichés promptos com as medidas finan_oeiras 
que us mensagens successivas nos teem aconselhãdo. .. . : 

A .primeira medida, cUché n. i:. reducção ··.de despezas; · 
cliché ·!L 2: 'ev!tar· o. escoamento, a eva·são dt•·receita; clichf.i · 
n. 8 : sulipens~o· d<l obtas .. · · ... •: ..... ·' 
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0 SR. BlmJ'Al\llM BARROSO --E' o que se· chama em·lin-
.guagem moderna, ~ma cinematographica). · ' 

O Sa. PAt:r.o DE l!'no'I'IN - Exactamente . essas medidas 
já são classicus; jú n4o.ha nece~sidade até de ler ·as mensa-
gens. ' . . · •· . · 
· . Mas passemos do terreno das palavras para o da realidadu 

Rcduccão de despezas. . . rComo ·se faz? . · - ' 
· _· Reduzir a .ct~speza dQ visinh:o é .a eousa mais facil que 

. ha; mas· .re~uzrr a proprra é cousa· mais difficil . que· ct.t co-
nhcco .. O MmistJ:o. da F~z~nda diz ao da Viaç~o:. cSupprima o 

- pessoal nas suas repartiQoes ,) Ma:i mantidas as mesmas de
clarações da mensagem de s~t.emlbr'o de 1919, o· Ministro da 
l<'azenda. creou. cém logares no Tribunal de ·Contas 1 · 

E' uma doutrina para. usq externo e não para uso interno. 
Frei 'l'llumaz tem sempre razão quando · diz: «flicam o que 
digo e não o q~1e faQo .:. .. · : .' · ' - · . . · 
-· .__ . IJ a uma medida muito. simples que poderia ser tomada 
desde 1915. Neste anno as Commis.sões .de· Financas da ca:. 
mara o do_ Senado, de accõrdo uom ·o Pi•es'idente da Republica · 

· o com o,M!nistco da Fazenda entenderam que· erà indispen'-
. savel. -red:.lZlr o pessoal nas repartições •publicas, Como c'on-

sequonflia crearam~se os addidos que passaram a não traba~ · 
· ~har, continuando; ·porém, a l'eceber, sem prestar· os serVi(.los · 
- que podiam, ·salw em.,casos muito limitados.' . ·· · · 
. . Não' Leria_ sido muito melhor deixar a mania .das reorga-
nizlll]õils, dos novos regulamentos, e tomar,· de uma vez, ro prin
cipio de que. não é o reS'}llaniento,queyale ·e· s_im .a sua exe
cuc.ão? · --- · ·. • . ·. · · · ·· .. I ';.-:.,;.;l:itiJ 

· E' o qile acontece çcim a nossa Constituição, O meu iUus
tre collega, honr:ado -Senador pelo. Amazonas, quando . se trata 
de ·uma reso,lução do Consel~o Municipal acha-a logo incon
stitucional e o véto do Preferto é para elle perfeitamente ca-
ibivel. · _ · - . · · . 

Outros membro~ da Commissã;o de Constituição pensam 
de mo;lo diverso, de. maneirll que as interpretaÇões· sobre as 

-disposições constit1lr,iouaes v~riam á. ·vontade. E'· ml!-is ou 
menos o que. acon.teceu ha pouco com V. Ex.,. Sr .. Presrdente, 
q·ue deu interpretação nova ao art. 98 du Regimento. . ·. . 
. Mas. à facto piositivo . é o· seguinte: nós não. podemos dei~ 

· -... xar. de encarar à problema so'b este ponto de vista:. é muit.o 
· . melhor 'que. em uma· repartição funcciorie maior numero de . 

. empr,egados do· quo o estrictamente ;neoessario,, diyidindo en
tre elles. o Lraballlo, do que- reduzmdó . o pessoal, fazer que 

· parte deli e; tra.balhe . proporcio~almente, einquanto à IOUtya 
parte pa:;sera s!mpleSJl!ente,, ·- · . ·· · · . . _ . 

· A reducoiio. dcver'ia ter. . se dado com a . suppressao d!!S 
·oárgos cujas vasas se fossem dando, porque sabemos perfer- -
t.amente .true 1!- ~iierarchia _conio- está estab_elecidà n~s secreta-

. . rins e repartrcoos.. é defeituosa. l!'alo. com oonhec1mento de 
oausa,: porqilo tive de repor.imir .isto quando ·estive á frente da 
Central do. Brasil: . · . . . . . 

... -- Um exojnplo. Mandava um papel ~o sub.,.d'irector para 
clle in:formal.:o. O oft'icial da. Divisão o dislril:lllia ao chefe de 
scuoão; este mandava . ao primeiro esoriptur~~:rio; . o primçh;o 
r.scripturario ao segundo,· o segupdo ao tercll!ro,_ mdo mt.ulas 
vr;:zes ao (JllªrLo,. teri!llJ:lª'Od?, ~ao Fa.J;q, g~s maQª do !.a.~ll}
nuense. V,i-fiha : 11: informação, o. amanuense deolaraya-se no 

,, .. , 
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sou parecer favornvcl ou contrario, admilttúrios quõ r;oúcõrdava 
com o requerimento. O papel vinha subi·ndo !I escala com 
às ta inl'ormacüo: «Estou de accórdo,, até o sub-director .. 

Evidentonfónto nã.o é e.sla u fuucção hiorarchica. Um pa .. 
p~l não deve. ir além ele um certo cargo, porque quando o di .. 
!'eclor p.erlc' uma informar;iio, deve e!! a ser dada por quem 
tem n pl'lllicn c oxpcricncin vara informar o assumpto. 

Nas ~ocre.t:irias crllllO na"{ reparl.il;õcii, ns u!Li mos cargos 
são du copistas . ou auxil ia!'cs para · c.xrcc·utaT' servkos, · smu 
cmitl.iJ• u opinião. , · .. _. - · · '.· . 

·no modo que mais de uma vc~ cm que o sub~dn·cel.oJ' 
declarou «concordo», cu lhe disse: ·e!Xão l:h_c pcrs~:~ntc_i se .C?J~
cnJ•dava com o amanuense ou com o cscrTptm:arw; 111fJUJl'I a 
SU·n.--Oi)iUiãO». . · . . .. '" . · 

Queria a opinião .de quem·pódc e _deve ~n.l-a; os outros 
são elementos de· informação. Um oscrTp!.u.rariO póde prestar 
infQrmações Váliosn.s, 'um amanuense in~el!igente, com c~rla 
oxperiencia, pódo proporcionar dados ute1s; mas ao s~-d1re~ 
clor, que é o i-mmediato ao director na -hierarehia a'dminis~ 
trativa- cabe dar a informação final e a sua opinião. · 

Ora,. que mal havia que ficassem as repartiç•õcs com ex~ 
cesso de' pessoal? (Pausa.) -· 

. Nenhum, tanto mais, quanto, como · addidos g'anhavam 
- do nlesmo modo. -0 resullaclo é . que, alg.uns poucos, foram . 

. aproveitados em outras r_cpartiCiõ:es, cómo o- ',l'hesouro, a Al
fandoga,.etc., e.os que o não foram, continuaram som trabalho 
a perceber R cus vencimóntos inl.cgracs! Quando 'havia vagas 

· se_Jazia conc1u·so ou sem ollo eram ellas .pJ•cerichidas;· admH
t.ia-se .assim gente de fóru, portanto, nomea•oõesi que tJ•mxc-
i•am ·augmcnto de despcza. . · . _ · 

Eu não contesto a utilidade -de cm·tas· ercar;ües; mas, in
contcst.avelmcnte, a crcação de novos serviços exi·g·e ·que a 
s'it.uação financeira a comporte. JNião JWe_ciso · d izCJ>-a_o Sc
nadu, mesmo porque não me é agradavel passar do regimcn 
doutrinn.rio(.para o con·creto, o que se tem· feito nos ultimas-
.Ires ann()s a ésto respeito. · . · - · · ·.· . 

. . , ··· !fac ii é a quem quizer lêr c. cnl!ecionar a~ Cl'eàr:õos !JU- · 
J·ocraticas,~ ·a:grico'las, sanHal'ia.s,, as despezas feitas com novas 
otiràs; e constatar quando se gastou.- Não critico .as augmen
tos do veri·ciméntos porque a minha doutrina ó a seguinte: 
linlendo que ·quem está exercendo ·fm)c,cõcs publicas, não. póde 

·- sei'. dispensado pel_r). Governo quando nilo dá_· motivo que ,ius
: f.ifique a. ·dispensa; e~tcnfio, qu.c o .funccionario deve ser de

vidamente remuncrndq. E!! r;. não- pódc, Lendo cm vis la as nc
Cllssirl~des _ dll: sua pessôa c à a _su_a i'amilia o afii·C~Jtrlicões .d(J 

· carestia de Vida ·actual, .<:cr reduzido em seus vencJmerrtos do 
· ·modo qÜc não possn. viver com dignidade. _. · . · . ' . 
· · ·são os dous.:.pi-incipios que sustento primorrlia,lmcntc. '.', . 

" Defendo ainda _outro principio. Não 'h a. necíessidade, sem- , 
.p·!'e. qu•c uma repartição cst•á convenientemonol.o cnnst.ituida · 
· snmpro qnr tem pessoal ~nffi-cienl.o ':ÍS, suas nPcrssirJades, do 
Cl'O~!' novo~ cargos. Ao contrario;· se a repnl'l.ir;ãn, como• hn 
mmt.as, t~m excesso rio pesson.I, póde"se fazer· a rorlucçiirl rlo 
quadro nu o fazendo nomoacõcs ':para os ·cargos ·. iniciar.s que 
vagarem. , . :. . . · . , 

Indico, pnJ•Iaulu, de --uma· ft"i!'lllil _9011CI'etu;: como cu cn~ . 
. lendo a chapa IttrmcJ•o urn da reducc.ao das_ clespeza;:; -do Lo~ 

·' • • i 

• 
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dati us mensagens financeiras presentes, passadas c fuLuras, 
porque a ·Chapa não est:\ gasta. 

J!_:alla-se agora nn suppressiio da t.a!Jella Lyra. Ora, a sup
pressuo da f.abclla Lyra, quando .!'ui votada e,;tc an:w· c posta 
em discussão ap·r.nas a partir do m~z. ele ,iul•ho· desl.e anno, 
ser<\ simplesmen!:c um ab:;urclo! (Apu'iados.) _ 

Significaria uma di) duas - ou qurl o Congresso não 
soube o que votou, ou .que. o Gong·resso elimina sem -razão ele 
ser uma gratificação que se t.ornàu uccessaria úm virLudc 
das conrlil{õcs da actual carestia de vida, . 

O Senado sabe que a minha cmenrla não era a constantCl 
ria tabellu Lyra. Eu a uprosentei na discussão do oroamcnLo 
vetado. Niío t.i '''J a· J'oiicklade, devido t\ ucçlio rio Govcmo, elo 
nbtor pa:·eee:· frti'OJ•avcl do cme:·ilo Relator, o honrado :3e
li'Lrlor pl'in Rio ~~randr> do Norte; mas, depois, t.ivc a salis:.. 
J'açlio fie ver votada a taiJclla por S. Ex. proposta c eu.io es
pírito e.ra o mesmo da emenda que aprcseil.ei. Si esta tinha 
cahino, ·pela a:·•;;in do GoYcrno, eomu, ·depois, esse ·mesmo 
Governo, achou nccessaria uma medirla equivalen!.e,' em vir
tude da prcmcncia das condições ele carestia da vida 'I (P1·o
lonuada pausa.) J~' um facto positivo. Como, pois, admitt.il• a 
suppres.;;f:rJ d~.;,;t tanella, ag·ora, si é :/'acto que as difficul
llu:if_;:: de vidn crescem rliut.urnnnwntc? 

C,l!rbati pr•~a supJJr·rls,;iío do üuposto sobr·e veucimontos. 
Uo'megui-o, depois o:lr. dua~ moclidus successivus - a pri
;Ut~ira, rcduccão; a se;;unda, a aboli!!liO completa. 

l'íiio sou contrar·io á revisão •rios quwrlros, como não ;, 
:'.·Jtt. •ti Lquiparac;iio de vencimcnl.oR, E' uma campanha q:re 
tl'uho feilo, desrJc que t.omoi assento no Senado. Tive a honra 
dr.: ~nr nomeado pam a p:·imci:·a commissão incumbida de 
'.nllar do assnmpl.n, da qual deixei do fazer parte por mo ter 
afastado do Senado, por f.cr sido nomenclo Pr·el'eito rio Dis
·;rict.n Federal. Quando vo!l.ei novamente olcif.o, encontrei t> 
;.mil ai h o mais ou menos no mesmo pé. Este anuo creou-sc 
nna Commissão Mixtn. Não s•Ji ainda quacs os resultados a 
que clln chegou,: . 

As commissüu~ mixlas são as que dlio menos rcsultaclo. 
Soria preferível uma Commissão sórnmli.c ele E:.ennelores, O Se
nado assumiria a rcsponsahilidaele do trabalho. Si a Camara 
qll izcssc approval-o, que o approvnsso; si qu izesse mo di !'i
cal-o, q[w o modificasse. A Commissão ·~Jixta rfrramente chega 
a formular um projcelo ou nrn par~ccr·. 

Encarei o J)roblcma rla rcducção da dcspoza do pes~oal, 
indicando, de modo concreto, como ella pódc ser conscg·urda. 

':renho outro ponto a encarar. 
Ao Governo, e não a mim, compete cxamin.a:· si. l!a con

vonir.ncia ou não f!m supprimir uma série •do cl!spo~Jçocs que 
constam elo projr.r.l.o àe areamento, das quaes dortvam àcs-
pc:•:ns que são muitas vezes dispensavcis. · 

Um exemplo, no areamento do 'Exterior·, com o Corpo 
j)iplomal'iro o o Cr-.rpo Consular. . 
· .Por quo passar o;; momln·os do Cn:·po Diplorr~alir.o, eon
slnntomL'lltr., til! JJrlltt LPr.;at'i:io 011 do r:nw. EmhaJxada p~ll':l 
nnl.i'll. '! (Pausa.) Nl\o ri mÜis l0g·ico fJllfl tnnl!n::1 J'i:xiLl1:z J'"~ 
lal.iva, CJLHl conhnr,!a;r: pni'J'eilunlf.'nl.e o rtuc <:c .. r.ta 110 pu:;,: em 
que :;ão ucrcrlilarlos, que conhecurn a:; rebçoe~ que: porlcm 

S. - Vol. X lO 
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ser entretidas ou deYem ser de~cnvolvidas entre ollo o o 
.11osso paiz, do quo essa mudança interessante ? Dahi resulta 
grandes despesas .com as ajudas de custo, que são pagus ern 
ouro. Não osqnccamos rle !JUO quunclo se trata de um paiz 
cuja moeda está depreciada o ouro representa uma somma 
.fabulosa. 

Que n;io se a!Lorem os vencimentos, os ordenados e as 
gratil'icat'õcs, de accôrdo; mas que se modi,fiquem as verbas 
de representac.fio, ó indispensavcJ. Não se dê a mesma re-

. presentacão em um paiz como ns Estados Unidos, de moeda 
ouro; como a que se dá em um· paiz como a ltalia, onde a 
lira vale clous leroos do franco c o franco duas vezes e meio 
menos do que a libra esterlina. Não parece• razoavcl. 

Neste ponto póde se conseguir notavel rcclucção de des
peza. Não se modJl'lque o ordenado, não se modifique a gra
tificação, porque não cí justo que quem não é responsaVel 
pela desig·nação para uma Legaciio ou Embaixada · de um 
paiz ·que não esculheu e vá para lá, não lenha as vantagens 
l'Csultunf.es da sit.uaçilo cm que o collocarariJ. A representação, 
porém, póde perfeitamente ser modil'icada. 

No Corpo Consular o mesnio facto se dá, não em relação á 
representação, que não a tem, mas com a despeza de aluguel 
de casa, que, para os Consulados, a~.sim como para as Embai
xadas e Legações, tambem tem verba em ouro. 

. Por que não se estuda esse assumpto convenientcmcmte? 
· Por que não se determina nas tabellas a des·peza com os apar

tamentos que occupam em Londres, cm Paris, em Berlim, em 
qualquer outra capital as embaixadas ou lega.;ões braslle1ras? 
Por que o Governo não paga o que realmente se paga de alu
guel, em Jogar de dar verba para a representação, que, para 
quem está em Washington é insufficiente, mas para quem está 
na Italia é excessiva e ainda mais na Allemanha, na Austria, 
etc.? Todas essas despezas são em ouro. . . 

· Estudada a reducção de despeza com o pessoal, examine
mos o que se dá em relação ao material. 

Na reducção de despezas quanto ao pessoal, mostrei, em 
medidas concretas, aquellàs em que se podem realizar redu
cções effectivas. e justas, que não affectam 'o direito do fun
ccionalismo, .mas que evitam desperdícios, que nada teem com 
os vencimtmtos do u1esmo funccionalismo. 

Quanto ao material já me referi incidentemente ao caso 
particular dos alugueis, no exterior, mas ha muitos outros a 
examinar. • .. 

O principio dominante mi administração publica, - e eu 
tive occasião de verificar isso, quando exerci cargos publicas 
e eBpecialmente quando estive á frente da Pref "itura do· Dis-
tricto Federal, - é a impontualidade. do pagamento. . 

O Governo, perante o negociante, é um caloteiro·. A phrase 
é dura, mas não ha outra a applicar. 

O Sn. JusTo Cr-mnMO'NT -·· No minimo, é mão pagador .• 
O Sn. PAULO DE FnoNTIN - Foi exactamente neste sen

tido que emprcguoi o termo. Não digo que o Governo deixe 
-de pagar. Assim, acccil.o a correcção do meu illustre amigo, 
Senador pelo Estado do Pnrú, mosmo porque á minha phraso 
poderia ser cladet outra signifiba~.ílo. O f.orn'oo'edi:ir é s·empre ' . . 
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pago. Dcm ou mal, cm ínscripçõcs, cm sabinas, cm apoliccs, 
pOl' onLm qualquer fórma, cm todo ca~o, embora perdendo 20, 
:.!5 oúlnais por conto, é sempre pago. Deixa, entretanto, uma 

. parte do que lhe pertence cm mãos alheias. Usando, pOJ•tanto, 
u, t~rmo ·cnlotem/', não quiz empregai-v no sent1llo do quo 
nuo pag·a, mas do que paga mal. (Pausa.) 
. Mais ainda: o Governo, com o sysLéma de que usa, para a 
acquisição de matcrJUl, paga no rmriimo 25 o/o mais <to quo 
d c via pagar. · 

V9u contar ao Sena.d9 o caso que se deu commigo, logo que 
assum1. o cargo ele prefeJto. Tomando posse do cargo de pre
feito no dia 23 de janeiro de 1!!19, tendo, com profundo senti
mento do pezar, deixado a companhia dos meus illustres e 
honrados collegas do Senado. . . · 

O SR. Mraum; DE ·CARVALHO - MuíLo' obrigado. 
0 SR. PAULO DE FRONT!N - ... por força da disposição 

cunstilucJonal que véda ao Prefeito exercer ao mesmo tempo 
o: mandato d~ Se~ador, . um dos prip~e~ros cas~s sobre os quaes 
tlve de prov1denc1ar fo1 o da acquJsJçao de milho para os aui
maes ela limpeza publica. Pois b'em, logo de inicio, notei que 
a Prefeitura estava comprando o sacco de milho a 21$. Eu não 
tinha o conhecimento exacto do preço do artigo na occasiiio; 
pareceu-me, porém, que era muito cleY,.ado. Em casa, infor
mando-me, pude verificar .que o preço do milho comprado a 
varejo era bastante inferior ao preço por atacado, pag0 pela 
/Prefeitura. •. 

Chamei o Superintendente da Limpeza Publica, que era o 
Sr. 'Portinha,. auxiliar dos mais competentes, com quem pude 
contar na minha administração; nessa occasíão elle era aju
dante elo superintendente c il):terinamente,. exercia o cargo de 
superintendente, pois o effectivo se achava em commissão na. 
cidade de Monlevidéo, para a qual tinha sido nomeado peiiJ 
ineu antecessor. l)ois bem, o superintendente em exercício 
foi, a meu manJado, á Casa •reixeira, Borges & Comp., casa. 
commercial.das mais conhecidas, e o incumbi tambem de in
dagar elo preco em outras casas, como por exemplo, Barbosa 
& Albuquerque, .qual o preço do milho, compran~o-se em 
porciie considcravel, como era a quantidade necessar1a ao &us
tento do animacs empregados na tracção das carroças da Lim·· · 
pzea Publica. ·· . 

Trouxe~me a resposta: o preço de um sacco do milho, 
vendida a mercadoria por atacado, era de 13$500 o saccol 

o SR,' JUSTO ClflER:MONT - 13$5(}01? I ••• 
o SR. p~~ULo DE FRoNTIN -Exactamente. E a Prefeitura 

pagava 21$000! . . . . 
Immediatamente ache1 que a prov1dencm a tomar era, . 

sem concurrencia publica - pois eu já sabia que o pre'lO 
das ouLras casas era sensive·lmente o mesmo- mandar com
prar o milbo nes~a casa commercial. . . 

Assim foi feito, vindo, porém,. a segum~e resposta: s,c~ . 
dinheiro nüo sahc ·um sueco de m1Jho claqm. (ll,1.sos.) S1 •: 

· para o 5'enhor tem todo o credito; para a Prefeüura, abso
lutament~.. Re'sultado: chamei o director da Fazenda, . o Sr. 
Joaquim Palhares, um .dos meus mais ooll'!P.etentes .c P!es~an· 
tes auxiliares, funccionario do que :t Prefe!l.ura elo. DJst.r.wt.o. 
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FndoJ.•al pódc se orgulhar c que hoje não occupa aquello im. 
portante cargo, porqLtc iüio nomeadas para directores dos ser
vic.os mtmidracs pes»oas alheias ao funccionalismo da Pro
rei tm·a; mu Has v·cz·cs sem o neccssario conhecimento daqucl
Jcs scr·vicos, dizendo-lhe: o senhor vac com o dinheiro, paga 
nn balcão c manda trazer a J}lllrcadoria, Foi o meio que eu 
tivo, c oom isto a •J)rcfcitura ganhou uma diffcrcnr;a de 7$500, 
que sobro 21$ representa .3lí o/o, approximadamcn te. 

A mosrna cousa se dc!J com uma série de ouf.r·as' acqui
sir;Ges: cimento, dynamiLe, eLe., rio modo que estabeleci o 
]JI'incipio de obtor· fll'rços do duas 1111 t.r·cs casas c immcdiata
mr~nl.n comp.l'ttl' a dinheil•Jl, eonsoguinr.Jo vantagem cxtraprdi
naria para os co.l:l'cS da Prc:l'nil.m·a. 

O Go\'el'llo, JlUS ~uas r·eparLi~õe~. lem receio dt~ assumir• 
l't!SJltlllSalJiliclatle que cu não l.ive c não tenho. Quando chefio 
qualquer scrvi~L\ a rcsponsabilirlade é minha c não dos meus 
auxiliares, Portanto, si· tiver elo levar. descomposturas pela 
imprensa, que c lias recaiam sobre mim. •rodo o mundo pódc 
iW~t· vicl.ima tle um abuso do .conn::mon, não me considero com
plcl.anwnl.e I ivJ•f' disso: maR n qur. cu quero dizer é que não 
so pt\dr. LJ•aballraJ' sem 1.1~1· confianc.a nos anxitiares e, por- · 
l:wl.o, a rcspunsabilirladr• tlevn Jlt'rl.encr•i' a qur•m nscnlhn, o 
Stli:IJ'~ isl.u Psluu til' acct'll'r!n üfllll u rlottl.l'ina cnnsLitucionul 
(jllf\ diz que a escolha dns ministros eleve ser feiLu poJo Pra ... 
;;itlonl.o ria Republica, si bem que nem sempre assim su~ 
eccda. . · . 

J~nconi.J•ei a PrctciLura, cm numeras redondos, Mm um 
rlr.llito do 18 mil C()nlos. Não et·a uma situar-ão agraclaveL Mas 
tive a fr!icidatltJ do estar em vig·nr· a disposir;ãu qurJ reg·ula a~ 
dPspezas 'na Prefeitura e que esl.ahnlece que os pagamentos 
l'f:lat.ivos a um exercicio rlevem ser feitos até 31 de janeiro do 
anuo seguinte c que nilo sendo cfJ'ecLuados até essa data, caem 
em excrcicin finclo c só parlem ser feitos depois ele autorizado 
o credilo pelo Conselho Municipal. Por consequencia, tuclo que 
não era despcza !'cita por mim, mas cm épocas anteriores, só. 
podia ser,Jlago depois que o Conselho Municipal se reunisse cm 
:l de julho; rle modo que me JlOdia considerar livre de provi
dCJ!ciar sobre a sil.uaeão deixada · pela adminisLraoilo an
trm ar. 

Quanlu ú minha administraoilo estabeleci como syslema: 
o pag·amenLo ú vista. • 

E assim exccul e i uma série de obras, que conslituiam não 
clc·spezas ordinarias, mas oxtraorrlinnrias, para as quaes rrl
er .. rri a um emprcstimo externo, cuja imporl.ancia recebi c da 
qual passei parLe para os banqueiros Scligmann Brothers, quo 
~üo os banqueiros ela PreJ'cil.ma, nos primeiros dias elo ,iunho, 
t!l11 valor cort•cspondenl.o naquelln occasião, a sel.e mil contos 
dn réis, a qual dava para fazer face a Lodos os compromissos 
em Londres, rc.lalivos ao scrvico de juros e amorlização ~o 
anno; l.unclo Lambem, rio ncc.r)rdo com o contracto rlo emDrest.t
mn, deixarlu a imptH'Iancia dt.>S juros rio semestre, nas mãos 
d11s hanq1wi J'ns :tlllfJI'icanos, para 'que úão houvesse no exterior.• 
u rfl'icnldade nl,:;·tnna ]llll'a o m~u succesBOl'. 

Com .gnlll\IO surpJ·e~a minha vi dcclat·ar 1lepoi~ pelo Pre
'l'llil.o que Hlfl SllCt:erJmJ, ·que cu nfio havia dci:xatlo rlinheil·o 
uos cof1·es, como se clrJixal-o~ nos bannos não fossl) a· mesma 
c:r1usa, Hb,jc, sr\ me arrependo· elu não ler empregado e~ses ~elo 
+t.il contos cm mais obras. 
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Tive a gcnLilcza fie deixai-o completamente livre elos pa
gamentos no cstrans·eiro, o a recompensa que tive foi 'essa ! 
,r::t esl.nu, porém, acostumado a reccbm• pedradas cm tt·oca elo 
amabilidades. Ainda hoje as recebi. Não é a primeira vez o 
não ser:í a ull.ima. 'J'il•c a amabilidade dll puc/ir ao meu illus
trc collcga Sr. Senado!· Irineu Machado que ·não pcrtur!Jasso 
o anc/amcnlo elo or(;amcnf.o da Marinha. E, corno rcsull.arlo, 
~cu forçado a fallar até a meia noiJ.e, para amanhã ainda con
tinuar com a palavra sobre a Jixar;ão rias Jorças de terra .. 

0 Sn. TRINEU MACI-I.\DO --- V. Ex. fez-mo ig·ual podido mt 
discussão do orçamento tlo Exl erior. 

·o Sn. PAULO DE FnoN'I'IN - Obrigado pela confirma!;ão. 
Na .Prefeitura, como dizia, tive a gentileza de, sem saber 

,quem seria o meu substituto, mas encarando ~ôjrncnte o's in
teresses do Districto .Federal, não deixar dii'i'iculd'adcs 
quanto :l. satisfacão' dos compromissos no estrangeiro., 
Para os compromissos no interior, além da J'e•c·cita 
continua. que se vae tendo, cm setembro se cf:fectua
ria a cobranca do imposto .J!rcdial que devia determi
nar uma entrada de cerca de novo mil contos, bastava uma 
operação no Banco do Brasil, obtendo um adiantamento; pura. 
sana.r a situacão de momento. 

Continuando a analysc que estou fazendo da chapa nu-· 
mero 1, prosigo' no que vinha dizendo qü·anto ao material. 

Mostrei como póde ter uma reducoão que não é inferior 
a 5 o/o e .que attinge, em muitos •C·asos, a 33 %, com as provi
dencias que se podem 1'acilmen lo tomar. 

Dizia que si nem todos os ministi•os desejam assumir a 
mesma responsabiliclaclc que cu cosf.umo assumir nos carg-os 

· .que desempenho, havia uma outra solução que seria muito' 
simples. O Governo ho.ic dirige directamente uma série .de 
estradas de ferrQ; clfrigc indirectamente companhias ele na
vegação. Sabemos que o Lloyd está sob a direcção do Go'vcr
no; póde-sc fazer crer ·que constitue uma sociedade anony
ma, mas quem paga "é sempre o Governo. Sabemos igualmen
te que ha dcspezas muito olevald'as que toem sido feitas cm on
J.rn minist.orio com material, com a construcção de quartcis, ele 
edifícios, do hospitaes, etc. - · 

Si não se .quer sC:guir o systema Que a:conselhei ha outra 
solução. adoptada com o~ melhores resultados no l,rnnpo da 
monarchia. Porque não adoptarmos aquella pratica? Rel'il'D· ' 
me ·á creaçãq de uma commmissão de compras no estrnngeiro, 
no lo'cal om que for considerado prefcri.vel, cm Lonld'res, cm 
Paris ou em Nova York. Nesses grandes mercados essa com
missão teria conhecimento dos preços corr.entes de tudo .que 
ó materia prima, matc.rial de construcção, •cn.rvão, o'Jeo corn
hustivel, emfim, ludo .que é relativo ao que consumimos nas 
estradas de ferro, navegação o repartições publicas. Nada mni~ 
·l'ncil elo que cren1• uma commissiio de comprar como já exis
t.lu, ad corrcnto ;do·:' preços. podendo obter re(Jucçõcs Jios prr•-. 
(,lOS, mediante J)aga:mento ú vist.a desde quo se collocaRse na 
delegacia do Thcso~lro, cm Londres, tí medida que se "!'izes~cm 
as oncommondas, as quantias •correspondentes. Naturalmcnf.o 
lia desconto nos ]1agamcnf;os tí visf.a o hoje sãd muiJ.n .l'accis 
os e.ontractos do f'J'Ct.amcnto para transporte, ao Brasii, por
que a navcgaç.ão cskí em crise, oslanclo og portdg cheio~ de 
vapores ospOL'ando carga .. A. econqmia J'CSü.lfmlle desta prnlicl~ 
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niio seria menor de 25 o/o, ou talvez mais. E' ainda preciso 
sahir complcto,mentc do regímen actual, cm que as principa•JS 
fabricas não querem fazer contrn:ctds com o Governo por cau. 
sa da fórma e da demora de pagamento. Preferem fazer as 
suas transacções cnm o Governo, por intcrmedio do terceiros 
que, por sua voz, financiam em banco& as operações realiza
das. 'Vou citar um éxemplo: 

Niin tllldn conRegnir 'que a St.nnl Cnrporat.inn fornoce;~IJ 
·tlirecfamcnte t.ri!hos á Estrada de Ferro Central; foi. prcci~CJ 
q·•Je uma firma brasileira cnf.J·nRsc em accôrdn com ella para. 
QU>) n :proposta fosse feita, su,ieilanclo-so a firma á demora 
(],, rrecbimento. A Stcel teve o seu lucro; a firma brasi.Jeira 
t.ambern Jum·ou; mas. como cst.a não representil.va para a Stcel 
responsabilidade sufficicnte o r.omo não· ·queria nego cios com 
o (-õnverJ\o hrasileiro, foi preciso que o banco allemão servi.,se 
<1t• fiador. T'or css•) serviço o banco cobrou .a sua-commissão. 
Rcsulf.aclo: ésf.a série de commissões augmcntaram o JWCÇ0. 
dos trilhos que, npezar disso. foi ainda rnuilo modico, pouc() 
ma ii; ele seis libras esterlinas por tonelada. E' verdade que a 
cnmpra foi feita no primeiro semestre de 1014. isto é, anL/3~ 
rla ['nerru; e ho,ic o preoo é muito mais alto, não tendo com..: 
proraQão com aquelle. · .· . . . 

A solncã.) que nvcnf.o, a do restabelecimento da 'cornmis-
' -suo d() compras, ;permitf.iria no Governo auferir grandes va.n-
tngen~ e. realizar avultada economia. 

Do facto, ho.ie. urna caixa de papel custa um preco n:t 
Gronf.ml, outrD na Secrct.aria do Interirrr, outro na da Ma!'i
nha, e a da Guerra paga ainda por outro preco. assim succAs
~ivnmentc, O cimento custa um preço. no Ministerio da Mn
xi!iha, outro no da Viação, c nesto ainda varia conforme ns 
cbrns a exe.mtar. 

Tuna isto desapparoceria desde que houvesse uma. ccn
trnlizncão ele compras ainda qu!' os •oreéos ncceitos .ficas~r.m 

I su,ir.itos .:i approvação do Ministrr. tTrn simples telegramma 
«f;T'r.li erido~. qüc castit a mr.faclc do preço. permittiria tran~ .. 
mif.lir a npp:•ovaoão do 1\finist.ro; P. o credifn transferido p:tra 
li ])('lPp-ucia do- T!\ésóuro cm Lo-ndres filcultaria prornpto T)n,. 
~nmr.nto. sendo a prcstnciio de contas corno ~e dã, em rcla.r,iil) 
11 onf.ros pag-amentos, feita por aquella dP.Iegacia.. (Paus11.) 

Crr.io que, quanto â cha.pa n. ~ .iá trnf.11I das qnllRtllr.• 
mais inf.ercgsantes: clespezns' com vencimentos do pessnnl. 
(jp~pNn~ cnm nnssnnl, qur. niio ile.inm ve·ncimontos. dcspczns 
r.om maf.erial. fôrma de poder reduzir dcspezns .. etc. 

Temos ainda no matcrinl. devemos considnrar, uma oc-
lra ,nest.iln, n q\.to chamaremos obra~ novas. , 

E' cxncf.o que ns obras nova~ fniam parte do tcrceh•ll 
tll.'_'lri; mas si ó cel'f.o que ns obras novas J'az~m port.o da tet•-: 
r.r1rn. chnpa, ha ct!t.rns, cJmbora novag, que niin piJdem ser :ahl 
inell.iidas. . . 

Con~idcrmuos n:-,Estrarta de F•~rrn r.rmt.rnl: o prnlnn~:n
mrnfo dn lmha nrrncipo.! on n cnn'Af.rnccão• rlc ll!\1 ramal: t. 
nmn nlwn nova do qun ha neccRsidnclc pnra 0 do~cm••Jivimrntn 
cf•J trnfeJ:ro na zom elo int.crior, o onn nerl,(lnM n.o a• if!!m ..• 

Uma innundnção nrrn~fnu, nor~m. 11ll.l bociro c , 1'·'•11 

iJOc-irn tem de ~llr rcconsLruirlo, mqdificDJl~O· se ns eondtcõus 
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cm que o foi anteriormente. Trata-se, ainda, do uma obra 
nova mas que faz parte das do s• item. 

E' a c<.sas obras novas que· me vou referir. 
Num período de crise, como o actual, em que o Governo 

Tlinta com cõres. negras o quadro da nossa situação financeira, 
IHl muitas dessas obras novas que podem ser adiadas, sem 
o menor inconveniente, quanto ao Lrafego e á receita da es
tr-ada. 

Suppbnham, por exemplo, que ha uma estacl!.o nova em 
con~trucção. A e'8tacão que até agora serviu p6de bem servir 
pnr mais um anno. Seria mais bonito se existisse na capital 
de S. Paul c uma nova esta cão no Braz. Convém, poréJTI. 
nhrervar que todos ú~ passageiros vão á ostncão da Luz, qu~ 
satisfaz plenamente. Por que construirmos alli, em uma qua
dra como esta, uma nova estação? 

O que digo para este caso concreto app!ica-so a uma sé
r.io de outros. Pam que reformar um edifício que satisfaz, 
sin~o completamente, pelo menos por mais algum tempo? 

·.Nó~, Senar!ores, niío temos sido obrigados a estar neste 
)ll'l~dio que o illustrc Senador Sr. Alfredo Ellis já nos tem por 
l.ar.1ta~ ve7.e5 dé>monstrarlo estar em possimas condições, im
ill'Oprio para rrceber delegaoões estrangeiras? 

Este nnno chegamos ao ponto - eu não estava presente, · 
mas conheco o factn - de niío se julgar o predio digno para 
dm• posse ao Presidente da Republica e a V. Ex., Sr. Presi
dente. 

Acho, Sr. Presidente, completamente dispensavel tudo O· 
qne tião possa corresponder a uma. necessidade lnadiavel, de. 
mndo· que, na verba relativa a obras novas, que não são con
Biderndns no 3• cliché, ha providenciaS e providoncias. impor
tantes a tomar para a reducção do or(1amento da despeza. 

Folheie-se o nr()amento. Já folheei o da Marinha. Neil e 
fi~urnm verbas novas, ·que podem soffrar cortes, aguardando 
melhor opportunidade. · . 

Ha outras verbas em identicas condlçl:les no Orçamento 
do In!.nrior que devP. ser relatado pelo meu illustre collega, 
Scnadnr pelo Maranhão, · . 

O Sn. JosÉ ETJzEHio - Com a collaboraç1io de V. Ex. 
O Sn. PAtTT.o DE FaoNTIN.- De modo que temos margem 

para tor·na!' P.fficiento a reduc~!io de despezas, medida que 
tantn se. applica no pessoal como ao material, que tanto se 
applica ao material de custeio, comó ao material de obras 
novas espl'ciaes. 

Tr.rminndo o estudo do primllirn nli~hP.. pn~Rrmos ao es-
tudo do segundo - a evasão da receita da União. . 

A evasão da receita da União p!Sde ser feita por diver
sas fórmas. 

Qune•s as medidas para evitai-a? (Pausa). 
Surgem as mesmas dificuldades, a que ha pouco me re

feri, quanto ú reducção do despezas. 
Na rcducção de dPspczns, indiquei, em termos concre

tos, as medidas que p6dcm contribuir, efficientemente, para, 
sem prejuízo dos direitos elo funcc'ionalismo. sem pre,lu
dicnr a equidade que deve dominar nesta questão, sem al
terar- os ordenados népo, gratificaçõea, que constituem ven-

L. '~ .............. ""-~~ .... , .... . 
..,.- . ~ ( 



152 , ,\NN.IIlS DU SENADO 

cime;nlos, sem bolit• na tabclla Lyra .conseguir rcsullados 
·sensJVeis para o fim que se visa. · ' 

Na pa.rtc rclaLiva 6. evasão da receita· não sei absoJuta-
11!CnLI3 quaes são as idéas concretas que.' possam ser cmit
l.Jdas, porquanto as que ultimamente Lc•nho visto adoptar 
tOm UrJo um cffeito ,contraproducente. ' ' 

O estabelecimento de mull.as <Jonstilue; de facto um re
curso para cess;tr a .. evasão das •rendas fiscaes. Mas é prc
c!so ter cm collsidcração , que não se deve tornai-as exces
.sJvas, cxaggemdas, absurdas c, consequentemente inappli
cavcis. E' muito razoavcl que- sejam dobradas na. reinci
dencia. c .que ~e detc·r~ine ull'!a pc?aliddae 9uando passarem 
da reuncJd'encJa. Sao ;prov1dcncws• perfeilas1 Mas ·essas 
multas traduzcm-s.c em .centenas de. contos, como ultima
mente succcdcu cm relação 6. Companhia Progresso Indus
trial, •Como se deu igualmente em relação ás companhias de 
estradas de ferro. 

Isso não resolve o problema. Muitas vezes o desejo 
unico é o da vantagem atLribuida a quem cobra a multa, e 
como .essa vantagem representa, 'ás veze1s, quantias de certo 
vulto, vem dahi a sua applicação, sem se verificar si os 'fa.;. 
c tos são ·c~nve_nientelffiente· . prova.~os,_ si não ha eX!plicaç~·::~ 
para ene, SI nao houve bOa fé, SI nao houve o ·deseon)lecl
mento daquillo que póde constituir a bas~ da criminalid!!ide, 
á qual se applica essa penalidade. 

VeJo, portanto, que não será tão fac i! a fiscalização. 
l\luita,s medidas tomadas não são absolutamente de resul
tado prCificuo. Seria preferível a reducção' das multas tor
nando-as razon;v.eis ·C, •conseguintemeritel ·bem a com rigor 
applicadas. . . ' 

. L<\lém dissh h a impostos de fac i! verificaçãet, si estão · · 
convenientemente ·est~elooidos, :dCIVidamente applicados. 
E' assim muito facil verificar os impostos sobre dividendos, 
sobre obrigações de companhias e outros como o imposto ter
ritorial, o predial, e~tes cobrados pela ·Prefeitura do Distri
cto Federal. 

Pertencentes á renda da· União, temos o imposto de sa
neamento. ao qual me oppuz mais de uma vez e na discu~
são havida no Senado tive o prazer de contar com o valioso 
auxilio do honrado representante do Estado do Rio. de Ja-
illeiro, imposto que, apesar disso, f?i approv~o. . 

O imposto do saneamento te~ stdo cobrado sem a ~a10r 
facilidade. . O mesmo porém, nao se dá com uma ser10 do · 
outros. ' · . · 

· O impoBto relat.i •r•l a lucros commoreiaes tem dado lagar á 
applicação de provi.:loncias multiplas, afim de que se po~sa, 
com relativa just.iça, rPalizat• a cobrança. Entre as .aoluçoes, 
uma das mais ,felizes f..>i apresentada, quando na Gamara dos 
Deputados o Districto FiJdcral me ho~rou com o seu mand~to, 
pl:'lo illuslre Deputado pelo Maranhao, Sr. Collares Moreu·a. 

Som entrar na analyso, nem nos segredos das casa·s com
merciaes, Iimitava-~c a medida 6. rubrica, pelo juiz, do b~
lanço, e !l cobrança se fazia por este. De.ssa fómm cl'a offl-
cializndo o balanço annuul. . . _ . 

Não tc11do acompanhado n. dJscus,sao .do orçamento que 
so acha agora cm viA'IH', não posso, no mon.1cnto. t~r pr~scnto. 
a solu'ião adopl1.1:da, Essa, pOl'ém, ·me pareCia a ma1s fellz • 

... .......... .. 
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. Ha onl.l'Os impoJI,;~ que ncccs~itam do uma rcv1san. 
Por qun manler r.•Jrno valor• official, na tarifa da Alf.nn

dogn, o actual calculo do cambio do 12? 
Ant.es da guerra e,~es valorns .iá tinham soffrido a!Lcra

çõcs. Depois ria guct'l':t l.odns ellcs toem soffrido modificaçõc·:l 
pr·ofundas. Seria, pOI'I.Illllo, o·ca_so do examinai-os convenicD·· 
tomcnl.e, no Minisl.cri'J da I?azenda, ouvida a opinifLo do ins:. 
poetar da Alfandega,· T;r.nhcccndo-se dos valores que Hão dados 
lias ·CStalisticas. comme!'ciwes dos varias paizcs e chegando-se, 
1'inalmcnt.e, .á imporlanC'ia que representa o valor real, .do 
1'órma que os impost·J~ do importação possam ser cobrados em 
condiçõe.;; de realida1lc o não cm condições puramente app·a
t•entos ou fictícias, pnis os valores officiaes constantes da Ta
rifa não mais repr;)~rml·am, nn época actual, os valores effc
ctivos da3. mercadorias importadas. 

. Ha ainda v·arias entras medidas de ordem concreta que 
podem sor indicadas cm relação á evasão da receitn.. . 

V .. Ex., Sr. Prcsid·~utc, sabu perfeitamente· que ha uma 
parte do patrimnnio naeionnl que -póde ser ut.iliz.adn ou quB 
não o tem sido com.) d~via ser, isto 1\, não tem produzido· a 
renda qno poderia jar. . 

· Quanto ao patrimonio, desde o momento que a situação 
financeira o exige,· é neccssario que se rc,strin.ia esse l'<)gimen 
do tolerancia, t.ransí'ormando.-o om um regímen, não direi 
de rigor, mas que nãJ seja de fnvor~ 

Ainda· quanto no sr.glmdo item, verifica-se ·que entre 
todas as cvaRõr.q dn Bnr·c,it.a, aque!la que deve chnmar mais 
especialmente a attençãr, dn. Governo, se cffecl.ivamente clle 
quer obtei• um augmcnl:l aprcciavel das rendas da União, é 11 
dos impostos de cousumo. · · 

Nn Capit-al Fecbl'ni, na cidade de S. Paulo c em algumas 
outras cidades do pli't., fl imposto de consmrio. é, si não bem 
arrecadado, ao menos arrecadado em condições regulares. Ha 
alguns abusos c .iá t~:nho desta tribuna: chamado a attcnção 
para o. caso, pedindo sej-am reprimidos; entretanto, poclcmns 
dizer que a situacão nãn é' desfavoravel c quil a al'!'ccadação 
nr.ssas cidades se faz em c:ondições satisfnctorias. O mesmo, 
porém. niio ~c pódo dizer com relação ao interior do paiz. 
8t>ja devido á difficuldade decorrente das distancias a perco:·~ 
rer; provenha o facto dn ac.ção de· influencias politk·as; sa,ia 
elle r.esultante do outras causa9 que aindn não estão bem es
tudadas, o facto ·~;~ que temos umn cobranca. em fnnccão da 
populílcão, incontest:avelmonto muito inferior áquell.a a que 
este imposto deveria produzir. · 

Está ahi, portanto. uma inrlicação concreta; providPncias 
uteis devem ser tomadas para fazer com que a · rec~ita da 
União s~:~.ia augmcntada, corrcspJnder.do á estimativa, sem 
aggravacão do impostos. .· , . 

· Não sei porém, si o conjuncto dessas medidas será suffl
eiente para 'que se possa obter a elevaoão da rooeita da União 
llll propo·rcão que a mensagem do illustre Ministro da !Fazenda 
!.eve opportuniclacle de indicar, e.alculanclo om cerca d.e cem 
mil contos do ré!s o augment.o da renda, desde o momento quo 
a evnsão fiscal seda reprimida. . . . . 

'Passemos ngora a examinnr o quo cl1z respmto ao lercCJrO 
item, constituído pela suspensão das ohras novas. São oxcr
ptuadas na mensagem: nquellas que dopenclon~ do contracto 
ou cu,io .~ontrncLo nüo possa ser modificado'. . 
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Pr·elin:iinarmente, creio que não· h a .nenhuma obra noya 
cu.i .1 contracto rle execução não poRsa Ror morlificnrlo, por(Juo 
1.or)n8 os contractos prt'veom a rescisão, o a rc:;cisão. qunndn •i 
provista, estabelece as condições cm que cllc se dá. As pro
prias obras do Nordeste toem previstas as condições cm que 
se pó do ela r a rescisão dos respectivos contractos. Não creio, 
pois, que haja ohra nova alguma que eleva ser incluicla nc5sa 
excopção. Doseie que i~so se dá ó que se pó do re:;~indir u:u 
contracto, pagando a indemnização que decorre do mesmo, ou 
so cheg:lnclo a um accôrclo que pormif.ta uma indemnincão 
menor elo que aquolla qu_e consta elo contracto, o que em geral 
s.e póde obter. ·comprehendo-se perfeitamente, quando em um 
contracto, como o do Nordeste, que se ostabeJ.ece 5 % sobre as 
obras qUe não foram realizadas, que não haja accôrdo e assim: 
fac i! é determinar o. que se te em de pagar . 

. Quando, porém, o lucro destinado ao empreiteiro é, sup
ponllamos do 12 o/o, mas só é obtido após a execução dos t.ra
balhos, conhecendo-se a importancia das obras a executar, 
porque o total consta do contracto, póde-sc propôr a· rescisão 
immcdiata do contracto e como os lucros, que espera, só se
rão reeebidos decorrido certo prazo, o empreiteiro mui t.as 
vezes preferirá receber menos, lqiuidando logo, do que tra
balhar dnrunto o pcrioclo de alguns mezes ou ~nno:., -até aca
l•ar o contracto para receber mais. 

Resolvidn essa preliminar, vejamos quaes ~ãr• as obras 
novas que podem •cr suspE\n~as. · 

N·ão conheço sufficientemente as obras do nor·desle para 
cmitt.ir opinião v. rl.'speit.o. Penso, entretanto, rlo seguinte· 
modo:· que haveria tor!a a conveniencia em rc~0inr!ir os con-· 
trac.fos actuacs ~. ent.re.gar á proficiencia do ilht•;\rr Ministro 
'da. -Viação, o Sr. Francisco Sá, quo com a sua bdla. iniciativa 
apresentou um plano completo das medidas 'pnt'a attenuar e· 
r;revenir os cffAitos rias scccas. Eu profiro mnito mais a 
Yol1 a no programma elas seccas dos Estad·os do ll'lri r, rio que 
o programma 'li1i:ec.utario no nordéste. E' uma rllt!incção ·que 
fr.ço. O nbrdéo;te é um conjunto de eonstruccõe~ r.0ntractadas 
com firmas estrangeiras, ás qtmes se deu não sn a adminis
tração technica das obras, como ainda a acquisioão de todo o 
material necessario. . . ' 

· O momento r~ão é opportunb para a oriti•!:t que se tem 
feito varias vez~s. da compra .inconsiderada da m!lteriaL em 
êxcr.sso para obter os lucros rlas porce'ntagens r!.1~ contractos . 
• <\dmitf.o mesmo que isso não seja exacto, que niio 31'fecte em· 
r.ada a honorabilidade dos contractantes. O quo pr.nso, porém,, 
ti qu.:l as obras do nnrdrste, como estão sendo llX•l•!'.!ladas, de
vem os contractos se~ rescindidos. Pagando a indemnização 
qu~ consta classes cont.r:.ctos o O•>vm·no só. tct•ã a lucrar. : 

A crnaçào da rr.pnrtiçfto a cnjo cargo ficaram o~ serv'icos 
elas seccas c qn~ rlepois ele chamou 'Inspectoria de Seccas; o 
·conjunto do providencias o o systema dàs obras foram pcrfei-
1.amonto definidos no decreto promulgado no Govnrno do emi
nente estadisl.a Sr. Dr. Nilo Pecanha e roferondadn pelo ii
lustro Ministro da Viacão, quo o ·ó tamhem do Governo actual, 
o Sr. Dr. Prancisco St\. Orn, entregue t\ sua cc.mpel.encia, á 
sua operosidade, ú sua honradez, ou tenho. a cert,e~a qüo nilo 
decorr•Jrà um anno para que se obtenham vanl.a·gens wns.iv0is 
o superiores ú indcmnizaoão que deva ser paga aos contra-
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ctantes pela rescisão dos respectivos contractos. Não sou, 
portanto infenso á execuç.ão daquellas obras, nem partidario 
da sua StJspensão. Acho que um paiz como o Brasil. Lendo uma 
extensa zona do seu territorio sujeita ás seccas periodicus, não 
tem o direito de não tomar todas as providencias, de não exe
cutar todas as obras, de não realizar todos os estudos, p<Lra 
·prevenir e evitar a ,re.I)rodu9çã~ dessa calamidade que assola 
a população dos Estados attmg1dos pelas seccas. Mas, .entre 
estn opinião e fazer-se o que se tem feito, entregar-se á reali
z:wão dessas obras, que até agora só contaril.de consLrucr;ües 
de· estradas do ferro, de rodagem, de portos e dragage.m, em 
que nada ha ainda feito quanto á construcção dos. grandes 
açudes, ha radical differença. · 

Tive occasJ.ão. de discutir na Gamara dos Deputados este 
assumpto; não havia, absolutamente, necessidade de recorrer 
a engenheiro~ estrangeiros; a alta competencia em que é tida 
a engenharia nacional, lhe dava perfeitamente o direito de 
realizai' esses trabalhos, 

Igualmente não era necessario buscar no estrangeiro em
preiteiros, que em Jogar deste. caracter, tive·ram como admi'
nistradores conlractados todas as facilidades para levar a ef
feilo as obras, facilidades que nenhum engenheiro ou em
rn·oiteiro nacional tem tido até hoje; adiantamento de ca
pital, pagamento mensal das folhas de pessoal, porcentagem de 
15 '10, incumbencia das compras de material, etc. 

0 .SR. In!NEU MACHADO-E V. Ex, teve o apoio unanime 
do Club de Engenharia, em· todas essas questões technicas. Ha 
um protesto·formulado tanto na Gamara dos Deputados, como 
no Club de Engenharia. E', portanto, esta a opinião de toda 
a classe de engenheiros. ' 

0 Sn: BENJAMIN BARROSO-O projecto que apresentei ao 
Senado, propondo 200. 000 contos de emissão para. as obras 
do N ordeste,r declara o aproveitamento da engenharia brasi
J eira o a não necessidade de intervenção da engeriharià es
trangeira, ·pois os ril:icionaes tinham .jú dado provas de sua 
compctencia na construcção ·de .grandes açudes. 

O Sn. PA~LO ÍJE FRONTIN-Perfeitamente. · 
O Sn. IRINEU 1\ÍACHADO ·-O Sr. Arrojado J,i sbna ó tão 

sabido .. , · · 
O SR. PAur.o DE FRONTIN- Não entro na questão pessoal. 

As minhàs ponderações não teém, absolutamente, por object.ivo 
dirigir criticas ou censuras a quem está dirigindo os trabalhos, 
nem aos seus auxiliares, menos aos contractantes estrangeiros. 

. Quanto ás vantagens que se dizia decorrerem da execução 
" dosses trabalhos por empreiteiros estrangeiros, verifica-se não 

existirem· e. só estarem concluidos aquelles que indiscutivel
mente poderiam ter sido levados a effeilo sem intervenção . 
desses ·contractantes estrangeiros, . 

Considerada a questão relativa ao Nordeste, c mosLmda 
qual a minha opinião, que submetto ao allo criLerio c tí oxtra
ordinat•ia compotencia do meu illusl.ro amigo Sr. Dr. Francisco 
S:i, digno Ministro du Viacüo, espero que S. Ex. resolverá o 
assumpto com o mais· pleno conhecimento . de causa, exami
nando lodos os elementos relativos ú questão, adoptando a. so
lução quo julgur pt'ofoi:ivcl, Convém, poréin, Ler muito em 
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vista, nesta solução, que não deve haver paralyzação das obras. 
A indicação que faço, é no sentido de que os trahalhos con
tinuem c se completem; mas a fórma pela qual se as deve 
continuar será preferivcl que seja diversa da actual. A ro
~cisão dos contractos impõe-se, ainda mesmo com ? paga
mento das indemnizações, como uma questão da mawr va1;~ 
tas·cm para o nosso paiz. 

Examinemos as outras grandes obras que estão Eendo 
~xecu!aclas. 

Depois dos do N ardeste, acho que um doA f.ra~nlhoA qno 
podem ser per!'cilamente adiados já !'iz sobre olle ligeiras re
ferencias quando examinei a situação da Suissa é o da ele
ctrificação da E. F, Central. Já mostrei que, cm relação ao 
combustivel, a lenha ainda representa pm'a nós um combus
tível ele applicação economica, principal111entc a cerla dis
!amcia do liltoral e nas zonas afastadas das grandes cidades; 
já expuz que a solucão relativa á escolha do systema a em
pregar é ainda objecto ele discussão nos prin'cipaes paizes, não 
havendo ainda uma prefercncia definida; seria, portanto, pre
ferível que aguardassemos a expericncia desses paizes, indi
cando-nos o systema mais favornvel, mais vantajoso e mais 
economico. 

Quando se discutiu esse pro,ieclo, na Camara dos Depu- · 
tados, tinha ·a honra de representar naquella Casa do Con
gresso o Districl.o Federal, c sobre elle fiz algumas referencias. 
J\s condições de cambio, em fins de 1919, eram e:n extremo 
1'avoraveis. Os pre~'os do material. necnssario eram inferiores 
aos actuaes. As grandes usinas e fabricas de apparelhos ele
cl.ricos poucas encommendas tinham quando ag·ora acham-se 
sobrecarregadas pela fabricac.ão intensa, que já analysci, re
suHante da substituiçíio do carvão pela electricidade em ,di
versos paizes. A situação especial pelo excesso de. encom
mendas determinou a elevação dos preços das machinas e ap
parelhos destinados á electrificação. 

Seria logico que aguardassemos o exame dos resultados 
que vão ser colhidos nos paizes estrangeiros e, simultanea
mente, os que .serão verificados, na Estrada de Ferro Paulista, 
onde o primeiro t1•echo de Jundiahy a Campinas já está ele
CLI'ificado; um per iodo do trafego electrificado de dois anuas . 
nos fornecerá elementos positivos quanto á oconomia rea
lizada. 

Si t.ivessemos melhor cambio, não direi a 18, mas si es
tivesse a 12, o problema se modificaria sensivelmente, porque 
nós ,POderíamos obter pela metade do preço, papel-moeda, tudo 
aqu1l~o. que só cm condições muit.o onerosas bojo podemos 
actqu1ru•. · . 

V. Ex., Sr. Presidente, co.mprehende bem o que adviria 
do uma solução precipitada. 

Estabelecida a eleot.rificaciio de um grande ti'ccho da 
Contra!, tal como consigna o projecto, que .abrange, não só os 
suburbios, como a linha tronco c ramacs até Barra i:Jo Pi
l'ahy, o capil.~l a despender, segundo o projecto, sm•tí de 45 mil 
contos; acredito que esses 45 mil conlos:se elevarão a mais de 
100 n~il, po!•quo o rlollar est.á quasi na proporção do duas vc~eR 
.o mo1a ma1s do quo eslava nuquella época, . 

r1 
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Além disto, como vimos; o preço do material, locomo: 
tivas electricas, machinismos, conductores, etc., tambem esta 
mais all.o. 

Assim. ainda que ficasse em 100 mil contos o capil.al a 
despender exigiria só para o serviço de juros, sendo os cn~
prestimos a Juros de 8 o/o, cerca de oito mil contos de réts 
,ammacs, para a parle electrificada, afóra a amortizaçã~. . 

Não é, como o Senado vê, urna somrna pequena. St amda 
eslivessernos na sil.ua<;ão em que o combustivel - carvão -
valia 180$ a tonelada, ou ha l.res annos, quando a Central 
adquii•ia as 250 mil toneladas que consome, ao Jll'e<;o de ma1s 
de 120$ a tonelada, a elccl.ritTca<;ãu, apezar de cut•a, l.alvez de
ves~e ser levada a e1'J'eito. 

!\las ufw é esl.a a ~iluaeüo. O que penso se deveria fazei', 
seria examinar no projecto pt·imíl.ivo qual a economia que ainda 
adviria da elecl.riJ'Jca<;ão, calculando, não pelo pre<JO antigo do 
carvão, e sim pclop roço pelo qual ellc é obtido actualmente, 
e que é inferior de melado daquelle que vigorava na occasião 
de ·ser organizado o projecto. . ' 

:t~· •. portanto; necossario novamente estudar a problema ela 
economia sobre o carvão. ·Si, comn supponlw, as vantagens 
economicas que advit•ãu são muil.u pequenas, parece-me pre
JeJ•ivel adi ar a elcclril'icação c deixm· pronunciar-se Jmnca
mentr- a opinião dos l.echnicos a favor do sysl.mila que devrJ 
ser adoptado definitivamente, de' modo a não termos de que 
nos arrepender de ter empregado um syst.ema, não o melhor, 
e que deverá ser mantido durante pelo menos 25 armos, que 
é o per iodo minimo para sua .amortização. 

Acho, pois, que esta obra, que <í uma das que !.em cha
mado mais a attencãci publica c que é de all.o custo, poderá 
ser adiada c incluida éntre aquellas a que se refere o terceiro 
item da mensas·em. 

Estão hoje a cargo da União varias estradas de t'erro. 
Ningucm tí .mais parLidario da o1'1'icialização das estradas de 
ferro do que cu. E' urna doutrina que venho sustentando ha 
mais do. vinte annos, e que, inicialmente, era quasi ·o unico 
que a defendia; constil.uia uma excepção. Pouco a pouc·o a 
idéa foi sendo adopl.uda, !lão só entre nós, onde dia a dia 
vae ganhando adeptos, corno em varias outros paizes. A' pri
mitiva estrada de ferro do Governo, a. Estrada· do Ferro 
Central do· Brasil, á qual se ses·uiu a Estrada de Ferro Rio 
d'Onro, lambem pertencente ao Governo c sob sua administra
ção, mas com desUno lodo especial, qual seja a de auxiliar do 
abastecimento rl'agua, foram-se successivamente addicionando 
outras, directamente adminislradas pelo Governo. ·Hoje, 
temos sob arlministrat,íio do Governo da União varias vias
fcrreus. .Não querendo enumerai-as todas, citarei apenas as 
principaes. Temos a IWde ele Viação Cearcnse, a que pertencem 
as nnl.ig-as ostrarias do ferro de Brd.uritó c ele Sobral, seus pro
long·amenlos o ramaes; lemos a do S. Luiz a Cnxius c, ag·om, 
n ~en prolongamento ntt\ Tocantins e igualmente a ile 
Caxias. ~·Ca,iazeirn;;; I o mos a Cmllral do llio Grande do Norte!. 
J~stá .s<mrlo r:onslruida a qiHJ, parl.indo dr. Pci.J•olina, vac a. 
'J'hcJ•czina, ligada ao prolongamento da Rêdo Gea!'cnse, que 
nr.tra ]lo lo l.ol'l'i llll'ill du :r•:;;tauo rio .Piau!Jy. Pcrl.oncr. ao Go
v<.•r·no a Esl.rada. rin Por!'O Oostc rlo Minus, corn todus os seus 
ramacs, e t~m!Jcm a dú Goyaz, ~u.ia consl.rucçau é laml)cm 
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administrada pela União. Citaremos, finalmente, a I•JsLrUlln. 
de Ferro Noroeste, que, partinllo de Baurú, no Estado de Silo 
Paulo, atravessa o rio Paraná,. cm Jupiá, c vao ter a Porlo 
Esperança, nas margens do rio Paraguay. . 

Independentemente dessas estradas de ferro, .ha ol)tras 
secundarias, sem contar a E. F. Central do ]3rasii, com as 
suas linhas auxiliares, seus prolongamentos e seus ramaes, 
sob a administração directa do Governo Federal. · · 
. Vê, por~anto, o Sen~do. que tem dominado muito o ,P,ri~

cJpio que fui um dos primeiros a propugnar - o da offwmh
zaçãd ,das nossas estradas de ferro. 

. Pen>o que ha necessidade . de não se abandonar certos 
prolongamentos e certos ramaes. Seria um erro o abandono 
de obras que já estão em execução. A experiencia do que so 
deu em 1.897, quando se suspenderam todas as construccões 
de estradas de ferro, ramaes ou prolong·amentos, feitos pela 
União, deve servír de ci~emplo. O resultado foi muilo pouco 
satisfatorio. Todos conhecem os prejuízos que advieram desta 
suspensão. Não vou apontar todas as suspensões de estradas 
de ferro c todas as ctrcumstancias nocivas que dahi decor
reram; mas vou citar i.tm caso, que é concreto e torna, neste, 
momento, mais clara a conclusão ·a que pretendo chegar. · Re
firo-me ao ramal de Ouro Preto. Suspendeu-se a construccão 
desse ramal· a Marianna em 1897. •rcve-se que proceder á me
dição de todas as obras executadas e que ainda não se achavam 
pagas. Naturalmente houve diversas reclamações sobre a 
classificação, determinando isto processos judiciaes e des
pesas decorrentes bastante elevadas, tendo o Governo de pagar 
sommas 'importantes aos empreiteiros e contractantes da ·con
strucção. Por outro lado, interrompeu-se, desde 1897, até·1910, 
isto é, num período de 14 annos, aquella construcção. 

Q ramal de Ouro Preto . terá uma grande importancia, 
desde o momento que se,ia prolongado até a cidade de Ponto 
Nova, porque virá, não só no ponto de vista administrativo, 
facilitar extraordinariamente as communicações de Bello Ho
rizonte com toda a zona da Matta Mineira e tambem permittir 
o transporte da producção da zona, onde ha importantes 
plantações do café, de canna de assucar o de cereaes. . 

As communicações entre Ponte Nova c Bello Horizonte 
são hoje feitas pela seguinte fórma: . · · · · . . 

Partindo de Ponte Nova tem de se ir até á estação de en
troncamento com a antiga estrada de .ferro Piáo, agora parte 
integrante da Leopolqina, dahi á estação de Juiz de Fórà. e 
desta á de Bello Horizonte. De Juiz de Fóra a Bello Horizonte 
o percurso é de mais de 300 kilometros; de Ponte Nova a Juiz 
de l!'óra a extensão excede a 250 kilo.metros; ao passo que de 
Ponte Nova a Bcllo Horizonte, prolongado o ramal· de Ouro 
Preto, ter-se-á apenas cerca de 250 kilometros. Quer d1zer 
que. hoje se tem de percorrer dos dois lados dos triangulos, 
inclusivo o .maior, em vez de .percorrer o monor. E' essa a 
Jmport.ancia do ramal que, quando director da Central, tive 
opporlunidacle de continuar a construcção e hiaúgurar o pri
meiro trecho até Mariimna o clahi em diante, iniciar os tra
balhos, partindo quer de Marianna, quer de Ponte Nova,' tendo 
ficado deste lado o leito preparado na extensão de 15 lrilo-
metros. · 

• 
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Na direcção da Central recomeçando em 1910 a construc
cão determinada pelo Congresso, do ramal de Ouro Prelo e do 
seu prolongamento, verifiquei o seguinte: a maior parle dos 

· boeiros por falla de uma simples t.nrma de conservaçã,p ficou 
obstruida, as inundações c as enxurradas abateram mais de 
um; consequenoia: aterros levados, os córtes quasi todos en
tulhados, os tuneis iniciados grandemente damnificados, de
terminando a necessidade do um revestimento. Em resumo : 
a reconstrucção do ramal pouco aproveitou do que se tinha 
pago com as obras feitas e com as indêmnizações que o Go
verno foi obrigado a dar aos empreiteiros pela rescisão do 
cont1•acto. - · • " 
· Este facto denota, portanto, . os inconvenientes da para-

lyzaçüo de determinadas obras~ Comprehende-se que si naquella 
época, se suspendesse a construcção do· trec.ho de Marianna a 
Ponte Nova, ainda não iniciada, disso nenhum inconveniente · 
resultaria; mas ·nunca se deveria ter paralyzado a construc
ção do de Ouro Preto a Maria'\lna, porque dessa paralyzação 
advh•iam os incm:wenielites que depois se verificaram: e o 
accrcscimo not.avel de despesas que dahi resultou. 

O estudo do detalhado dos diversos ramaes e dos prolonga
mentos das estradas de ferro sób a administração da União 
deve ser feilo afim de que se determine quaes . os que não 
podem ser paralyzadqs, quaes os que por estarem apenas en
cetados, e não apresentando condições de trafego proveitoso o 
rendoso,. podem ser suspensos. 
. As obras novas que não foram suspensas, podem, todavia, 
prosegnir com menor. inten§.idade; nas paralyzadas o que 6 
necessario, indispensavel, é a manutenção de turmas de con
servação, represe)ltando uma despesa relativamente diminuta 
que· impeça que a parte já. construida ou quasi concluída vá 
se deteriorando . . · 

E' preciso tambêm estudar si em alguns ·ramaes a para
lyzacão . da construcção na. parte ainda não iniciada póde ser . 
prejudiéial, devido ao ramal só dar resultado sob o ponto de 
vista economico, quando conclui do. 

Servindo-me ainda do mesmo exemplo que estou expondo, 
devo dizer que quer a paraly.zação da construcção em São 
Caetano, quer a paralyzação da construcção em 'Furquim, quer 
a paralyzação da construccüo do ramal de Ouro Preto a Ponte 
Nova, passando por Marianna, em qualquer outro ponto inter
modiario, seria ·um erro, . pela razão seguinte: ·esse ramal só 
resolve o seu objectivo após a sua construccão total. Não é o 
caso de prolong·amento, ·em. que mais de 50 kilometros de pe
netração representam vantagem. Não. Neste caso, ou o ramal 
fie~ concluido,. e produz os· resultados desejagos, ou não fica 
ultimado e as vantagens resultantes da sua construcção não 
são obtidas. No caso da paralyzacão, haverá vantagem unica- , 
mente local - o prolongamento vae servir a mais um povoado, 
a mais Ul)l dislricto do município de Marianna ·ou de Pontes 
Novas; mas não toem outra utilidade; ao passo que, chegado 
a seu termo .. vae permUtir que se estabeleça uma corrente 
commercial enh·e a capital do Estado de Minas Geraes o toda 
a zona que constif.ue o que podemos chamar o centro éste desse 
~s lado. Elle realizará a ligação com o vali e do rio Doce, onde 
se tem clesenyolvido ext.ensas proprie'dades, com grande pro-

. ~. ' ' .. ' ' .· ·. . ... 
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duccão do cafií, com a const.rucção de usinas de assu.car, com 
a produccão de cereaes, representando alto valor agrwoln . 

. O que acnho ele dizer em rclaçãp a este ran1al. é Lambem 
extensivo a alguns outros, c aprovclLo a opportun:_dade para 
examinar varias, cm que os resultados da paralyzaçao tambem 
produzirão conscquencias funestas, sob o ponto de vista do 
custo ela construcção, que deixará de ser concluida, e sob o 
ponto ele vista da não obtenção do objectivo economico de-· 
sejado. 

Em 1915, isto é, no anno seguinte ao em que deixei a 
administração da Central. ficaram, devido á guerra, paralyzadas 
todas as construcções que estavam e,m andamento na Estrada 
de Ferrr~ Central. 

Qual o resultado? (Pausa.) Pre.iuizos c prcjuizos serias. 
O prolqngamento pelo valle do Paraopeba, com a bitola 

larga, ao que vulg·armentc se chama alargamento de bitola até 
Helio !Io!'iz,ontc, tinha j:í cm novembro de 1914 os trilhos as
sentados a partir de Helio Horizonte, em cerca de 55 kilo
mctros, até Funil, a partir da estação de Joaquim l\1urtinho. 
em 30 1\ilometros at1\ o salto do Paraoneba, tendo neste trecho 
sido inaug·uracla a estação de Camaquam, que serve á cidade 
de Entre Rios, no Estado de Minas Geraes, no kifometro 27, 

·alargamento de bitola. Do lado de Bcllo Horizonte, como não 
estava concluido o tuncl que. atravessa o divisor das aguas do 
rio Paraopeba c das aguns do ribeirão' de Arrudas, afflucnl.c 
do rio das Velhas, em cujas margens está construida a ci
dade ele Bello Horizonte, resultou que neste trecho nenhuma 
estação poude ser inaugurada. Os trilhos no trecho até o 
Funil estavam assentados cm bitola estreita, que é a do ramal 
de Bello Horizonte. 

,\s obras foram paralyzadas, sendo reiniciadas annos de
pois, em outra adminisl.racão. Hecomccadns, tudo o que tive 
occasião de mostrar em relação ao ranial de Ouro Preto a 
Marianna, se deu com a suspensão da construcção do alarga
m~rito da bitola; sórncnte como a paralyzacão foi apenas de 
qualro annos, em Jogar de quatorze, naturalmente os estragos 
não foram na mesma proporção; os prejuizos foram, entre
tanto, avultados. Havia necessidade do alargamento da bitola 
de .Bello Horizonte. Hecomeçarám os trabalhos; a: linha foi 
conclui da c inaugurada. . · 

Qual ·o resultado ? A obra não podia ficar sempre sus-
pensa .e se perdeu o que a paralyzação estragou. · 

Convém ainda notar que quando um servico está inicilido, 
h a certas desposas que a pamlyzacão inutiliza.. Installam-se 
a.barracamcntos, armazens, depositas, traz-se pessoal habituado 
a esses trabalhçs, o que exige despendia de dinheiro. Tudo· 
isso se perde. Novas são as despesas que tcem de ser feitas 
quando so recomeça a construcção. 

Não desejaria que igual erro se repetisse. Ellcs .datam, · 
uns de 1897 e outros de 1915. O exemplo de 1807 não serviu; 
que RirYa, pelo menos, o de 1915. · 

O mesmo facto que ahi se deu occorreeu em outros ponto9. 
Pura lig·ar a viação bahiana á Estrada de Ferro Central 

do Brasil, foi pre.icctarla, sendo Minisf,J•o da Viação o illusf.re 
!(ovr.rnar.Ior actual do Estado da Bahia, o Sr;, .lo~l'í .Joaquim 
Seabra, o .ramal, qui.\ nadindCl da esLat;ão de Cur,J.:alinh.o .Pa~sa 
;por 1\font(\~ Claros, desce o valle do Rio Verde e vae· entroncar 
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no ponlo mais convenitmLt1 na~ pJ•oximidat.lt.'~ Lle CondcúiJa com 
a rt'tlo da viat;i'ío IJahiana. lnLel'J~Jmpcu-se a consl.rucr;ito pouco 
além do kilomel.rn H:J, em quo linha sido inaugllt'ada, em.J!llõ, 
u cslar;ão ele Htwnopolis. nome dado em lwJrwnag·em ao cnl.iiu 
prcsidenl!l do Bslado i.lll ?.1 i nas Geraes, n illusi.J•c Dcpul.atlo 
foir.·Bueno BmJUião. Pois lwm; havia um l.rcchn de mais de J lO 
kilomelros al.l'! ti cidade dn Bucayuva, cuja construct;ãu oslaYa 
cm franco aiíCiámcnlu. Exislialll alé gTandes dllJ10Sil.os de cloJ'
menl.t!S dn artH.'ÍJ'a, que I inham sido em l.empo encommc•nrladu~ 
e ·parle PRiam l'nJ•necirla r entreg'LJC á margem da e~lt·arla em 
cou~l.rue~ãu pam t.HrtjJt't.'e;aJ·-"e ,-.,,,-, lttalet·ial t.'IJl uecasiãu or•
purtuna. Como se sabP, a aroc!il'U (! Ullla madnit•a muiln J•e
sisl.'enl.c; •l dura, mas i\ a melhor rnarl•!ira pat·a dormentes. Pa
rulyzaram-se u~ ni)J'US. e sômenli! em data rr.cenl.r! !'t!COmeça
t•arn a recunstt·ucção. Varios trabalhos J'ical'am prmlidos, oht·i
ganclo a novas dc~pesa~, onerando l' cu~lo ela eonstrncÇüo e re
tardando as communica~ões pelo inlet·ior com o Estado da 
Bahia. 

Considera!'oi agom outro caso, que I ambem ha convenicn-
cia em sobre ello chamar a all~nção do Senado. . 

O ramal de Lima Duarte tem uma pal'tc mais rle inlet'I.'Ssu 
estadual; mas tem uma oull'a, que íJ u lll'Oiongamenl.o até Bí.lm
,Tanlint, ele intel'esse geral, lig·ando-o ú. r·ilde de viat;fto sul
lllineira. O primci!'O l.recho parle elo Juiz de Fót•a, ou mellwr 

· da ·p,:[ação de Bcml'ica, nas proximidades de Juiz de Fôra, e 
vae ler á cidade de Lima Duarte, em uma extensão de pouco 
mais du 50 kilomctros; ahi os ·8crviços estavam cxtraol'clinaria
mcnle adiantados; cm 1914, Linha-se inaug·urado a estar.~iio qun 
recebeu o nome de Peuirlo e dalli cm tlcanlc os lt•aballws aiwlà. 
a executar, dentro de um anno estariam concluidos. .Foram 
lambem abandonados, c po1' completo, esses trabalhos c muito 
mais !.arde· ü que se vciu a rccomer.•ar ·a ccmsLrucção. Os 
mesmos inconvenientes se rlcram; em virtude da paralvza,;ão, 
os mesmos prc,juizos decorl'eram ela suspensão das obras: 

.'\gora ynÚ sullllH'I.I.cr ú. consir.let·ação do· Senado outro 
excmplt.t que al'fccta · clii.•ectamenle ao meu illüstrc collega, 
digno represcnlanlc do Estado do ·Rio de .Janeiro, nesta Casa. 

O Sn. M Jatmr~ DR CAHVALHO- SoLt todo ouvidos, ag·l'acle
ccndo a V. Ex. 

O Sn, PAUW of; Fno~·m<- O pt•olongtunentn do l'Umnl do 
' Ilacm·ussú linha sido projectado al.é Angra dos !lei~. u ia al.

lender ás necessicladc!s do sul do Estado do Itiu de .Janeiro. 
Era r.xlrernamcntc dit'ficil all.ingir t\s cidade.~ daquellti zuna: 
i\Iangul'aliba, Angi'U elos Heis c Pa1·al.y, e diYcrsos povoados ri•! 
mcnol' impm•l,ancin, na balda ria llibeira, com u · l'ullu qLw 
havia dn t•st.rad!ls de J.•ndag·mn. Pari ia-se daqui, pela Centt•nl. 
snlluva-se cm .Barra Man~n. pl'la E. P, Oeste de Minas iu-se 
al.l\ Hio Clai·o. Dahi Pl'U neccssm·io de:>crl' ú. lllangaratiha pm· 
uma antig-a esli'Uda que já usl aYa hem eslrug-acla; S•'mln di r_. 
fiei! o aceesso alií lt\, ou então, I inha-sc rle parlit• do Santa. 
Cruz pot• uma pequena linltn de ltonrls que .iá não exislp e qun 
ligava. Sahl.n C1·uz a Hag·ualty o rlahi, por eaminhos qun não 
mcrcc1am o nomo de c•sl.radus, passavn-so por ll.ncm·ussti e 
a!Ungia-sn i\lang·aral iba. Pam Ang-m dos Reis o pt·oiJlérnn dtt 
~:iuçiio Cl'l\ ainda mais difJ'ic.il. .1~inhu-sc de ir a Hio Claro c. 
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rlahi descer por uma csi.J·ada de rodagem cm más .condições · 
que rlcsccnrlo u Serra do Mar ia l.or a Angra dos n~1s. 

A zona reclamava a consf.rl.JCção de cslrac)a de fcrr~, ~ nn. · 
arlministranfio do illusl.rc Sr. Dl'. Francisco Sa, como ~hmsl.ro 
ria Viar.ão • foram iniciados os trabalhos até It.acurussá c 
ÍJ;angm;ilCht essa linha, ainda na prcsidcncia do cmincntc 
St•. Dr. Nilo Pcçanl1a, cm 14 de novembro ele i!liO. . 
• Depois continuada a construcçfw até Angra dos llms, p_udc, 

antes rlc deixar a administração ela Central, inaugurar a lml.m 
até :Mungaratibn., rc::;olycridc, portanto, o p1~ohlr.n1n. dns con1-
municaeões até essa cidade. · · . 

. A ii11ha para Angra dos Rnis vac, mais ou menos, mar
g-canrlo. com pequenos dc·svios, o litoral, c .. nfio sr; pourle 
LJoncluir pelos grandes trabalhos a executar, cspccmlmentc 
cúrtcs, cm rocha que necessitam de longo prazo. Esta con
sl.rucr.fto exigiria naquelle tempo, para ser 'l.crminaela, uma 
dcsp,{sa de dois mil contos de réis c o prazo de dois annos. .· 

Pois bem, até ho,ie nem mais um passo se deu, nem ao 
mcinos se tratou de conservar, evitando que se estrague .a 
maior parLe dos trabalhos feitos, principalmente no que d1z 
respeito ás' obras de arte. 

Comprehendc-sc, portanto, quaes são os inconvenientes 
dessa paralyzação . · 

O Governo tem, pois, obras novas que absolutamente não 
podem ser suspensas cm varias Estados; outras, porém, são 
passiveis rlc suspensão c entre essas estão as n:penas pro.ie
ctadas c algumas cuja construcçüo está sómcnte iniciada. 
llóde o Governo continuar a suspensão - o que é mais correcto 
- de. obras ,iá suspensas, limitando-se apenas a impedir os 
estragos evif.aveis. E' o caso da linha de Angra. De Man
garatiba a Angra as obras estão paradas desde 1915, isto é, 
ha sete annos; póde, portanto, continuar a suspensão sem 
maiores inconvenientes. Seria apenas nccccssario vorificm• 
qual é a situação actual e si com uma pequena despesa para 
conservação se pódo impedir que as obras de arte desappare
çam, tomando-se essa providencia incontestavelmente util o 
cfficnz, 
· Devo, porém, dizer a V. Ex., Sr. Presidente,· e ao Se

nado, que na int'roducc.ão elo relataria elo omcril.o Sr. Ministro 
dn Marinha do Governo passado, o Sr. Dr. Veig-a Miranda, 
introelu~ção .que clese.iava ho,ic discutir, ri1as que om vista 
da hora adiantada não o fiz, dizendo apenas algumas palavras 
sobre o orçamento da Marinha, quanto a duas emendas que . 
formulei para não demorar a volta ft Comrnissão c o scgui
men to desse orçamento, propoz a soluoão elo porto miliLar na 
-l3ahia da Ribeira no ponto que os estudos elel.crminaram como 
mais conveniente. Isto quer dizer que, si fôr resolvido alti 
a conslrucção do porto milHar, não podia deixar ele prose
guir a construcção da linha ferroa do Mangaral.iba a Angra 
dos Heis e, dahi ató o ponto da Balliu ela llihoira onde seja 
escolhida a locali~.aoão elo porto mililar c r!o gra~do Arsenal 
ele Marinha a ellc ligado; . · 

. Sei que· as OP_iniões quanto ú loca'lizar;.ão do parLo militar 
var1am,_ c que o Illustrc almirante que hoje occupa a pasta 
cl!t MarJ!'lha, c que por cluns vezes ,i:\ foi Minisl.ro, pensa do 
m~do diVerso do quo consta do rclatorio do Sr. Dr. Veiga, 
1\flranda. · 
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S. Ex. é partidario de collocar o porto militar na hahin. 
. elo fiio de .Janeiro. Nesse sentido Unham sido cxeculaclas 
· val'ias obras de confurm itlauu com sua orieal.af;ãu. 

E' CHI.c um problema delicado, sendo opportuno occupar
mo agora deli c,. o que Jm·~i na 3" cli ~cussão d~ ~rqamen t9 ela 
Marinha· exummuro1 enl.ao a quoslao o cm !I, tirO! a mmha 
opinião, apczar .de não SOl' valiosa c competent<:> (niío apo·iados) 
como a do Alm1ranl.ado. 

Vou naoPU referir-me á conslrucçüo cb. ponte sobre o rio . 
Parun:í dauE. F. Noroeste, que, como ,iá live occasião de dizer, 
mais de uma vez, considero a estrada estratcgica de maior 
valor para o Brasil. 

As estradas que nos ligam ao Sul do paiz toem imporlan
cia para a defesa de nosso l.erriLorio, mas, cm lodo o caso, o 
percurso até lá pela navcgauão, ou em falta desta, pelas es
tradas de rodagem primitivas que existem, poderia ser feita 
inteiralmcnl.c dcnl.ro do nosso terrilorio. 

O mesmo, porém, não se dava com as communicações com 
a parte oeste ele Mal. lo Grosso. · 

V. Ex., Sr .. Prcsiclenlc, sabe Que par lindo do Hio· de Ja
neiro pelo Lloyd Brasileiro, passava-se cm Montcvidóo o de
fronte elo Buenos Aires, quando os vapores não faziam escala 

. neste parlo, subiu-se o rio Paraná alé :i sua confluencia com 
o rio Paraguay c por este rio ia-se até Corumbá, c depois 
pelo rio" S, J"ourcn~'o alé Cuyahá, capital daquellc Estudo. 

V. Ex; sabe igualmente que um incidente com o vapor 
Jlla1'que;. de Olhula., em Assumpção, foi que- dcl.crminou a 
guerra que tivemos com o Paraguay, com /.adas as suas con
oequencias. E esse incidente s.e deu ,iustamentc porque essa 
navcgaçfío era o unico meio de communicação com aqucllc 

·Estado, a não ser a penosa viagem ele tres ou quatro mczcs 
pelo sertão, realizada apenas por alguns cora,iosos maLLogTos

, sensos que se desLinavam á Capilal do Paiz. 
A estrada ele ferro Noroeste veio remover por completo 

'estas clifficuldaclcs não só permittindo no .rio Paraguay, rro 
trecho cm .que as suas duas margens são brasileiras, c, com 
·mais algumas horas de viagem por esse rio, chegar tÍ cidade 
· Llc Corumbtí, principal centro commcrcial do Estado rlc Mal

. to Grosso, na margem elo mesmo rio Paraguay; como quanto 
ao tempo da viagem·. · 

Consl.ruidn. a· ponte sobre o rio Paraná, .Tupiá, poder
sc-hia fazer essa viagem ainda mais rapidamente, pois, par
Lindo ele S, Paulo, ele lá al.é Parlo Esperança. com trens no
ctul'Jlos, a viagem seria approximadamcntc, l.rcs dias. Hoje 
com a parada elos trens cm Arac.aLuba, cm Trcs Lagoas, em 
-Campo Grande c em Parlo Esperança, o apenas com trens 
diurnos de Bamú cm diante, aclelicionando o tempo gasto do 
Rio de .Janeiro a S. Paulo e de· S. Paulo a Baurú, a viagem 
!ova mais algum tempo: seis dias. 

A navcg·ar;iio elo rio Paraguay, cm descida, !ovava de Co
rumlJá ao llio de Janeiro cerca ele 17 dias, c, om subiria, a 
viagem do llio a Corumhá se fazia cm 23, cm média. Bastava 
.a vasanl.c do ·rio Paraguay para determinar a parulysaçiio da 
nuvogavão, Com o encalho do vapor nos baixios, a viagem 
p:mitus vozes, excedia a um mez. __ 
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A estrada ele ferro nãu está sujcila a esta intcrt'lipçiíà, 
de nHHICl qu1) t•virlenlu L\ a vanlag·cm. sob o ponto de vista cs. 
tral.cg·ico, de. st'• passarmos .cm l.ert•ilut•io nos~_o e de intCS',l'Ul'· 
mos, ~!alio Cit·osso no Bra~il. mas sua~ rnJu,;oes commet·ctaes, 
r! inlluslt•iar!S. I irando o da clevendct1cia em que eslava, QUC!' 
1!0 Pat•aguay. quet· da Argentina. 

Si. durnnlt• a guorm mundial, ainda l.ive,.;,;omus que fa. 
zrt• iHJlll'•lll.' lra,jr•cto, que se eJ'fccLua pilla nawgação fluvial, 
Jll'inwit•n, nnlt'l' n lJruguay e a Argentina. dcpnis, sómcnl.e en
Ire mm·g·"''' at•g·,•nl.inas: rlepniR, Pnlt''' a Argr~nt.ina e o Para. 
gtm~·. apüs sr'>mPnl e enl.re marg·ens parag·uayas, em seguida 
pni.J·r• nmt·gens bolivianas e hra,;ileiJ·as, cnmprclwnrle-sc qual 
1.1 J'i,.;w qtw podct·ia advir na oxcilação cm qun·eslavam todos 
s1~ pruduzi""''· eom11 acunlecett com o l.nt'Jll~dcamenl.u de um 
navio nosso .quu exigiu a declara~ãn de gtwt·ra á Allcmanha. 

A Esl1·uda di' Fet•r·o Noroesle vciu, pnl·lanlo, t•c;;olver ple· 
nanrenlr• r•sln lH'niJ!.c•ma. ~~a~. Lem .a .estrada •ellu 11m ponto que 
nfio ,1 f!Nl[H'iamcnl.e e;;trada de fCI'J'n, E' I'Xactn que um ou
l.t•o,; Jlllizr;;, solu~õc;; ilicntica;; ,;fio dadas pat·a a trawssia da 
do.~. Na, linha que parl•e de Pornand c que. snhindo as Moo. 
l•anhas Hochosas, seg•ue até •S. Francisco da Cali!'ornia, na f.ra
Yr•,;;;ia. d11 rio Columbia, cnnto no do bt·aco dr. mar nu o se 
!'!mm a Pllt'ltl Cosla. o scrvif;o é Jeito por meio de {erru IJOats. 

E' n qtlf' sn d:í nn rio Paraná, C·0111· a differcnça que os 
{1:1'1'1/ boats Lia linha nortP-americana. sr.nrlo permanente~. fo

. 1:an1 eon~ll·uirlo;; enm !.orlas as rucilirlarlcs para que .os trens 
pa;;srm para n {1~1'1'1/ boal r rlcste para o oulrn lado da via 
J',!t't'ea. afim de '''ll'U ir o seu prrcu rso. 

J\'iio "' n easo Llo Pará ou do Paraná n ferru boat era pro. 
,·i,;ot·in. A ponte linha sido apprnvada JH!IO Governo: a super. 
rslt'Llclnt•a importaria e que n;;tava na mat·grm do tio Paraná 
dclt•.t•minolt a sua não applicação. 

Fiznram-sc 110\'·0S estudos, rnco'mmendou-s,, nova super. 
c;il.rl!clura. t'rsnl\'endo assim o problema ele modo rlefinHivo •. 

Podia-se ·trt· cm.prcgoado a antiga supercstrucl.ura, dei· 
xandn qne lncnmotias mai~ leves pcr·cort·cs:;em a ponte, c as· 
sirn poder·ia lei' si rio a ponte C·oncluida no maximo r)m '1914, 
};slatnM em J 022, festejamos o r.rntetutl'io da nossa Indcpen. 
f!cncia 1.' ainda •11fl0 ternos cr.mcluicla a ponto sobt•c .o rio Pa. 
ran<i! •Desde o nwmcnlo que a ponto dn .Jupiá rslivcr comple. 
Janwnle Lct·rninarla poder-sc-ha estabelecer, pelo menos, nma• 
1111 d11as \'C~e~ por semana, trens rapidos, com viagens no
r·lut'JHIS, rcdnz·indn 'muito o tempo que hoje exige a viagem alé 
·PIJrl.o E~peran~a. 

1~' ·nu!.t•a obra. pm·lanlo. di' natureza rlivel'sa daquella a 
que anl.i•t·inrmrnlc me referi e que. eslanclo i·ncht'ida entre as 
1dwas nova;;. julgo qur não póclc, absolutanHnlc, ser suspCii'Sã; 
ao eotltl'nrio, clr.\'c ser concluicla o o mais rapidamente pos. 
Hivl•l, pnt··qllf~ assim estará let•minadn a linha fc.rreu ele lt.apura 
no .Porl.n :Espct•an(:n. Dnhi rm diante, falia n conslt•ucção de 
J:>.nt·lo Esprt·ançn a Cot'LJITtM - \1.1 t, l;ilomctro~ - e a tra~ 

.·ye~;; ia do Pal'agml)', que consl.i tu c uma granrle r! iffiwldade, 
porquo a nawga~iio ucssc rio não póuc ser inl.ct·rompicln. 

]i;ntt·c !liÍi', níín sei porqur. rnzãn. lia rer..eio de JlnnLcs 
Jl10\'Cl~. IJllilllrln f)lll'l'n pel'COl'J'r. Londres, notl.erdum, Ani.UOI'· 
pin ou \'at·ins oul.l'lls cidnr.Jes da Ent•opa, v0 constantomenlu o 
lll.ovimcnlrJ dus lit)has i'crr_ea~. sobre pon.[es mpveis, que :S~ 
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''iío nbr!n.rlo c J'cchanªn, paPa rlar pa!'sagern :í naveg'a~,;fín f!lll'ial 
.ou mrll'ltJma A solnçao ria ponte movei r\ urna NJU.,a lrchnica
menL0 sim.pl~s. 1Xiio veja. poi;;, J•azüo para que n pl'nhh'nHl clr
t.crmmc relnrdamenlo ou complicações. Todavia, rl~1·n dizr•J' 
a Y. Ex., St·. PJ•esideute, eumu jú LiV1) occ•a,;ião rlt! ctmnHH' a 
attcnçiio paf' .este facfo na. sessão golrmnc ele hont.rrn, nc, Clllll 
ele :E;ngenhar1n, f[l.lil)1do ·tive a bonra ele reas>'umir a pJ·r,-i
dencm daqueJie uH<lJf.ul·o, que ex.Jslc um tratado. I'Pf!rnl'11li''nle 
cclebrarlo entre u Arg·enlina e a Bolívia. para. ·a enn;;lJ'IJC!:ãu. 
pelo governo ~lrgr.ntíno, cm tcrril.orio Lnlil'.iano, ria linha l't•t·
r·ca que, partmdo do exlremo de nma elas estt•aria;; dt.• l'l'l'!'r' 
que att.inge o limite entre a Argentina e n Bolivia. nn pnnl.o 
ellrum.adn Jacnhiba, s.r. flii'ija a ·Santa Cru~ de la Sir•t'J'U.. 

A Estrada de Ferro Pau-Americana, projccl.ada no;; ulli
mos annno;; da Monarchia, te\•r. em vista ligar· a America rio 
Norte ao Mexico, :í Amcrica Centl'al c aos paizr.;; sul-ameri
cano;;. · 
. Talvez, pela circumstnncia de ser o Brasil Jmpr.ri,1 P. pOJ'
tanl.·o, a unica excepção na America do Sul, sob o pr.nl.o de 
vista elo regimr.n politico, o ·facto é que a linha Pan-Amr.ricana. 
partindo elos Estados Unidos, na Amcriea rlo Snl. al.t•aveBsava. 
o planalto inter-irídiano, tocava suec.~;:sivamr.nlr• nas eupilfll'.> 
ou nas proximidades da~ capitaes elas R0pnblicus do ·Paeil'ico, 
(!e mod-o a, facilmente, serem I igurlas, por rncin de pr.qncno;; 
ramacs o dirigia-se a ·Santiago elo Chile; rlahi, sr.gunrln o pro
.íecto ho,ie executado ,atravessava os A·ndes c vinha li'gar·-;w :í 
E. l<. Central Argentina e, porl.anLo, a Buenos Aires. 

Ora, e~ta linha Pau-Americana absolutamente nãn co
gitou da ligação com o Brasil. -

Estudos ulteriores ilenionsl.ruram qne seria muil.o ·ulil a 
construcção do uma linha, que se púdc lambem chaJIJar trrms
continenlal, linha que, em logar de correr tJomo col'J'e u linha , . 
Buenoo Air·es-Santiago-Valparaiso, mais ou m.cnos pelo par~l-
lelo '0'2, cnrresso entl'e os paJ•allelos 22 e Hl, com prquenas os
cilla~'ües crn lorno dcsLa linha, e, parl.inclo ele A:.•ica, porto do 
Pacifico, enconlJ·asse a linha Pan-Americana, cm Viaclw, ele 
ondn ~cgJ.JC.·O ramal que yae a La Pu~ c, pelo lraçaclo nmi~ 
conv-enienl.e, pa~sanrlo ou não ern CochabarnLa .. t'nss" dr;~crnrlo 
o ,,aqlle rln llio 'GJ•and·e· nu Guapay, 'UI.''' euconLr·ar· o aii.J-pla
nallo rla marg·em rlireil.a elo rio Parag'uay, pal'a aleauçcu· 
Corumb:'!, ponl·o convenicntr ria margem rl•• mr;<mo rio PaJ·a
guay, onde entroncasse com a E. F. i'íol'rlr.;;l.r.. 

O pJ•ojecto da Estrada Pan-:\mcricana. independente llc 
ligacão por• Santiago, ·csl.mda de J'errro long-it.udinal cllil,~nu. 
tin!Ín tambem outra vaJ•ianlf', a qual. pas><uudo por Tnpi~a, 
La Quiaca, ;rüjl.lhy e Sall.o, ia ligar-sq t'Bl Mcnclonza, na E. l!' .. 
Contr·al Argqntina. . · 

· Essa linha, voncmirlo i1s AndeR. of'ferrJcia Rrt'ias flil'l'iC1Ji-
rlndes; e al.é hoje, apezar dos rs1'iJl'\111S doR GovernoR aJ•gt!ntinn 
c hnliviano, não ficou concluida, eslunclo ainda inlot'J'nmpida, 
inlt.'l'l'LIP~ão que foi peJ•corrirla nrw ha llmit.o tempo 1wlo illus
tro Dopni,urJ'o minnirn, qumido nos:'o emhaixutlor· 0S!J(•cial, o 
,)';J•. Dt·. Af'r·nnin ti c M ,.l]n F'rnnco. 

Xem esst\ linha. nem a oulm pns;:nnrlo .por Snnt.iago, de 
1'1\rmn aJg·rlrnll t,ncavn no Brasil. 

Diversos rngenhoiros rlisculit•nm n questão ele lig·ar n H!'a
sil ú J~. F. Pnn-Americann, c entre elleg devo ci!m• o nome do 
meu disLinc~Q collogn, o Sr •. D1~. (\l.lStuvo Estipnne, que apre-
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sentou ao ·Ciub de Engenharia, no prin!lipio deste secu!o, um 
importante l.mbalhn indicando a nccessiclaclc ela construcção 
dessa linha, hnjr, facilitada pela inauguração da via-ferroa 
'Arica a Viaelm o IAt Paz, que eutão não âistia; naqu.ella ép.o~a 
:Lponas estava cm trafego a linha partindo de AntoJ'agasta, que 
vinha ter· a J"a .Paz, n a um por·to dn lago 'riticaca, permitLindo 
chegar pela 11avcgaeão rlcslc Jogo á cstracltt de Jerr.0 peruana, 
vindo (]o Mollcndn .' Parecia, portanto, que essa ligação, que 
encurta as comrnunicaçõcs com a Bolívia c com o Pcrú, fatal
mente se teria de c! ar. 

Tentativas ül'riciaes foram feitas l'l•üúnternentc e o nosso 
preclaro embaixador na Republica Argentina, Sr. Dr. Pedro 
do •roledo, teve opportunidadc de enviar ao Club de Engenha
ria uma bclln conferencia, feita em Buenos .Aires, indicando 
a~ soluções, que devem ser dadas ao problema da viação boli- · 
v1ana. 

Santa Cruz de La Sicrra, n.pczar de ser uma cidade de po
pulação relativamente pequena, é um grande C()ntro do com
mercio de toda aquclla região a quo chamei h a p'OUco alta pia- . 

. nicic, atravessada de um lado pelo rio Parag:uay c do outro 
pelo rio Grande, at'J'lucntc do Madeira, c, consequentemcntiJ. 
do Amaz.onas. . · . . 

Havia, portanto, conveniencia para a Bolívia cm aprovei .. 
tar a ligação a essa cidade, apezar dclla se achar mais ao nort(1 
do que a direcção da transconUnental projectada, que partindCl 
rln lli·0 de .Janeiro, servindo deste porto c do .de Santos, passa 
por S. Paulo, vae :i Bahia, e pela Noroeste attingc Porto Es~ 
pcranç~a. podendo chegar ulteriormente a Corumb:i, e. da mm·
gcm elo rio Parag·uay segue para Santa Cruz de la· Sicrrn, fi 
onl.roncnr na. viaç~ão' J'errea boliviana. cm construcção, e que 
visa I igar-s.c :\ viação ferroa elo planalto intcranclino, que cst:'l 
a mais ele trcs mil metros de altitude. . .. 

As condic:ücs do viela não são favoravei~ nessas alturas. 
·A agricn!l.urn. é diminuta. O que predomina é a industria 
metalii'cra .. 

A parl.c da Bolívia que denominarei a! ti planicic · est:i 
cm cotas inferiores n 400 metros e snperior:es a 100, e nclla 
se ·encontram os divisores de aguas. das duas grandes bacias 
do Amazonas c do Prata. · 

Dahi cm diantes, surgem abruptas as ClltJostas dos Andes 
pns~a-so ~a altitude clc 400 m·etros a alturas successiva:J, 
muito maJores. atf,ipgindo na cumiada, na linha onde se tem 
clr. atravessar as gargantas dos Andes a cinco mil· metros: de 
alt.il.udo. · . 

A Argentina comprohendcu a convcnicncia de encami
_nhnl' todn o qommcrcio u~ssa n~ião .boliviana pura os portos 
rio Bn~nos All'cs c Rosar10, cogitando Jogo em prolongar· as 
suas lmhas J:m·reas dn Chaco, que são li_nhas quasi planas, 
onde a capacHiarlc do trafego das locomotivas é extraordinn
'ria, até San ta Crnz de ln Si erra. A conscqncncia foi csta
~lcloccr nm trnl.nclo cm quo o assumpto foi cleviclamcntc fir
mado. 

Nenhuma observação tenho cu a fazer quanto a isso. 
Tmt.n-sc .. ele mteress,cs, rccip~ocos d·J duas ll<lC·ÜCs amigas -
a Argcnt)lli\ c n Boi !VIa -:- Visando a Argentina int.cnsi ficar 
os seus mterosscs oconomicos o comn:ierciacs. 
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·Mas, nesse mesmo !.ralado uma rlas elausulas fbm a prc
'icrcncin dn ccmsl.ruc~.l\0 de Santn Cruz de ln Sicrra a Porto 
Snef'c, linha que o::mcLamcnl.c Lin.ha sido proposta ao Brasil 
pnra ~nr· consLntir.la cm subsLUuic.ão a ouLr·a constante do 
l.r·n.Latlo rlc Pcl.r·opulis c qúc não foi aind:t realizada. 

Como V. Ex., S .. Prcsiclcnlc, conhece, a estrada de ferro 
1\'lacloirn. e 1\famorc\ lr1·mina orn GiJajadt-MiL·im. '.I' e mos a obri
g-ar;.ãn de conslr·uil· nrna ponl.c sobre o rio Mumorr. o Lambem 
a de con~trrr-it• 11111 ramal cujo trar;.arlo jCt foi rnodificado, quo 
vai alú :'t Cachocit·a da Esperança, no rio Beni. 

. ·p_ropnsta a RubsLituiçúo, ol1a · .rüi übjecto àc estudes c 
infoi·maeõr.s minuciosa~ foram prestadas a respeito. Ult.i
mnrnenle, me~mn um rlí~tincto eollcr;a, o meu amigo, Dr. 
Esl.asnilau Busquet., professor da nossa Escola Polyt.nP.lmica, 
acompanlmrlo pelo rlircctor rlaR Ohras Publicas da Bolivia, 
pcreorrnu a região boliviana desde La Paz por· Cochambamlm 
'al.ú Sanl.a Cr•trz de la Sinrra, pelas estradas de feno bolivia
'llas, consl.rn idas nn projectadas, que vccm ter· a esta altimn. 
eirlrido c em sngrrida pm·corrcu o trecho do Santa Cruz de la 
Sicrra até porto Sncr·o, cnconl.rando-sc nhi no territorio que, 
foi crrlirlo :'t Bnl i via em virtude das ncgociar;õcs que i'o~am 
loh,jeci.o rln l.ral.ac:lo rlc Pct.ropolis. " 
· Narla mais nnl.urnl do que pertencer essa constl'tJCção ao 
Brasil c narla monos cxplicnvcl que esse tratado tivesse dado 
ft. Argcnt.inn. a. prcfcrcneia rlessa constr•tJcção. Essa preferen
cra. si não I'C.r a linha oxccutadn, imrtilizará o plano da !Ip:acão 

rl.o l3l'a~il ú J~sl.r!]}cla rlo F~l'l'o Pan-Amcrieana. ·1.rJla transcon
tmcntal Tlin rle Janeir·n-Corumh:'t-Santa C1·nz de la Sierra. Si 
essa soluçãrl' 1.ivr)1' de snr ·manl.icla c não so puder, ·por meios 
diplom:~ticos, co'nsegrtir· a. mqdifiCQ0ão rlo !.ratado de .:f6rma a 
ser arlopl.ada a propria soluofío qn.c tinha sido aventada ]leio 
governo holiviano, da substituioün do trecho a ·construir no 
ponto 111nrcado -pelo 'l'r·aiarlo ele l'oiropolis, seremos forçados 
a csl.udar .umrt mltra linlra qrw pos~n ligat· n viação-ferroa bo
livitma, rscolhonrlo 011/.iío rlfl pr•0forencia Porto Esperança, 
fó1·a ela zona nrivilcgiarb ela linha ile Santa Cruz a 'Porto Su
'crc. 11orquo a cli~t.nnnia a ost.a linlw. regula ser elo -100 kilo

. metros; c a sua ligar.ão a Sauccs. . . . 
A n:wogar)ão l'Juvial cnl.rc esses pontos l'nsolvc o problema 

elo moclo hnstnnt.n sntisfacl.orio ú intPnsidado ac.tual ela pro
ducçfíil ngt·ieola o industrial que l.em rlc ser r.onduzicla :\l.é 'Co-
rumh:l, sorvindn cnm vaiito~::"cm :íquolla J•cg-ião. " · 

A suspensão ilos. irnhnl-hos ainda nlio iniciados ·nfio l.rnz 
abso lnlamcnl.ri h1cnnvcnir.n te. Ni:io vejo. pois. nl'ccssidado de 
inir.ial-os. mmruanlo rssa l'jÚnsl.ão nfin ost.ivel' rcsolvidn. 
rliplomaLir.amr.i1i.r'. nu ~ml'juanto nfí.n ~n n~gociar mri trn.
f.aclil rom a Rolivia qnr pcrmitta a ·l).onstrucr,fio da linl'h1 de 
P01•t.o 1~s·pnrunc.a a 'Snuers. modificando o t.rnr:ado anl.crior
mrnf.c nrojf'rlado para a lranscont.incntul. ronli?.ando a !iga-
0UO com a l!-:~J.rarla do Frrt•n Pan-Amcricnna. 

101JI.ra olwa nova a qur1 nl'cr~sit.o me l'Cfcrir r I'JlW tnm
hcm .inlgo não poclr1· ser suspensa, <J o·prolon:.amcnt.o cln. E~
t.J•adn cln l"crm rlo Govuz. Poder-sr.-h,, climinuir a nel.ivirl:uln. 

·<- rla conslrner)~.o. drsun:n-llrr~ menores rrr.urso~: mas o qnc sn 
nfio rlrve nhsolularnnnle fazr'l' ri naralvsnr sua cnnstrucr:Do, 
pni~ <I impJ•rseindivrl·leval-:\ nt.tl á capital do )~stado. Si não 
fôr possivcl cons./.r•!Jir eem kilomel.ros por mmo, con~Lruu-so 
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•~incoenLO: ou vinte; .iámni~. poróm, deveni seus Lraba!rhos ·Set~ 
suspensos. 

A F.~trada tle /[•'erro Ccn Lml do Brasil, an Liga D. Pedro II, 
inaugurou a sua Jll'imeira estacão -. Mnxambomba -. hoje .
Nova Jgua;;sú - r•m J858, o só om J!liO, quando l\JinisLro da 
:Viação o illus!l'e Sr. Dr. Frandsco Sti, ·roi inaugnrada ·a de 
Pirupora, na 11rnrgmn rio São Francisco, ~cu primitivo olüe
cLivo lllrminal. Posteriormente foram feitos estudos para !c
val-a nlf, o Partí. Decorrem, portanto, lí2 annos entro as duas 
inauguraeõr.s. A cli;;tancin r\ rlr. I . nnri kilometros; rlividirlos 
e~Res 1. OOti ld!ometrôs opeJ.os @ annos, veri!'ica-se que a mé
dia alt.ingiu a. 20 kilnmcLros annuaes. Houve; rí crwL.o, a· con
sl.rucçfio do ramal dr. S . .Pau ln, do do .Porto Novo, do de Santa · 
Cruz, do do Ouro Preto c do outros sccundarioR, eu,ia exten
são devo ser arldicionado. ao total; mo.s, mesmo assim, nfin so 
obtem nma mrldia de 30 kilomeJros por anno. 

Conwm observar qne, quando me refiro á Estrada do 
FrJ'J'O Cenl1'al, nfio nbran,io o. S. Paulo-llio de Janeir·o. drrpois 
a rllo. incorporada pelo Gov~l'llo Pl'ovisol'in, onde, anLigamcn· 
to terminava, no. estaoão ria Cachoeira, o ramal rlc S. Paulo, e 
tamhem pontn terminal da estrada de frm•o de bitola de um 
rncf.J'Q, iRin 1'., a s·. Paulo-Rio dr .Janeiro, companhia parti
eulal'. 

Como V. Ex. vô. Sr. Prr.,;idenle, não r\ preciso paralylar 
a cO'nslruci}ÜO da Eslrada de Forro de Goyaz; hasta que se 
eonHirna por nnno numero menor de kilomel.ruR, eom menor 
des:w?.a, portanto, 1.endo cm vista a pl'cearin sittm(:ão finan~ 
c eira •1ue fJ '(l8b fl!ravessa. : · 

O Governo arlminislra directamente tambern as cstradaJ 
dt1 fr•rro. Cenl.ral do llio Grande do Norte c do 1\laranhão. Es~ 
:;a?. estradas, principalmente a primeira,· teem prolongamentos 
~:n consl.rncção. Antes de su spcnder essas obras, será cou .. 
v,,nir•nle examinar qnaes Oii trechos já atacàdos e quaes O! 
l[flr:' porliJr·fin. srm inconveniente. ser parnlyzados. 

Como V. Ex,, 8r. Presidente, e o Senado sabem o prow 
.blcma da cultmu do algodão é doR que ma i~ inter·cssam o nooeo 
llesrm•olvimenlo <'crmomico, (.4poiafias.j · 

Eni relação ao assucar, temos um concm•J•cuLn de pt·l
me:ra ordem - Cuba - onde a 'produccão ó. pódn-sc di?.olr, 
cJ,:z vezes maiil!' que a brasileira; podemos, como ainda fiz·~
mns rslr. annn, expnrlal-o; mas não rlevemos esJlr.J•ar• qLw rs~a 
,IXJliH l.acãn .:;e,ia avnltacla, dr. v ido 1\ repnra~\ãn dos eampos dn 
cnlfrJJ'a o:Je bel.er·raba e nsioas de assucar no norte da Frar.Cfl, 
ci qur tleteJ•minará uma importação menor de assucar M\llUeJ!e 
rmir.. Não nos csqur.onmos de que na Alie manha s11 cSití lam
.l.lern operaud.J o r:!csenvoJviment.o da producoão do assuc!lr. 
Qr1:tÍ1tn no algodão, o clima europeu não pormíiJo que n sua 
mllnra soja alli effectuada. O paiz que mais produz nl~odiir), 
IIOHI" jt\ I ive roppowtunidadc rle asHígnalat•, r') a Ilcpuhlica diJ3 
.f!:sl.arlos Unidos da Amel'ica do Norte. A :plantação algodoelJ':J 
ti ai li inlrnsissima, rspecialmenl.e nos Estados. do sul, e! e~.·.rn · 
se!" inlonsis~ima, é aperfr.icouda, dispondo do ·machinismil~ 
quo rwrmill.em a nhi.Pnção do producl.n com o minimo do do;;.. ... 
przn, a.fnsfnmlo por cn~nso:,:uinle rn!Lr•os .qnar.squer ,(•oncnl'
l'Onl fS. 'I.'ndnvia, n quulidnrle desse algoclüo não r\ igunl :í do 
l~S"YJJln, nem Ião· ·pouco tí do nosso, ú do Sotidó, 
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·Si !louvei' n drvirlo cuidadn na r11ILma dn algodão r.Jn Se· 
l'i<.ló, n re,;u\lado ~crii magnifico. E nr]ui eonv•!rn ehmna1' a 
nll endio Pill'<t a nccc3sidade de se fale r· a selecção das w. 
men r es. 

Desde o momento que esta seleéção nüo su du, o no~S•) 
rdgoclão p<'td•.~ rlescnerar, a fibra pódc sn tornar menns ex
tensa n ns muellini~mo~ que <lxistem, principalmente em to. 
dos os pnizc,; manuJ'actuJ•ciros, as machinas empl'cg·adas par·a 
a fnrrnação do fio flãn de dou~ 1.ypns: n de fiiH'a cmta e o 

• lhJ íi.bro: longn . 
Ha a r·eceiar que não lJ(Lvend<) a :;clccçãn c danrln-sr n 

{lllgcncmção, se oblenha producLo mtlclio, qur. não seja adapta .. 
vol no mechat1ismo ex:islenle, clel.l.ol•minando. portanto, a nii•l 
faoil sabida ao product.o para os 'actuaes mez·cados consun.l-
U.'1I'et;: · · 

Este •í um problema que ntnguem melhor do rJllC o ~~gre
gio Sr. Minisl ro da Agricultura, Dl'. llliguel Calmon, qno na 
pc~;ideneia da .Sociedade Nacional de Agriculf.ura, 'lHl. Conl'c
rencin Algodneira e na Exposição ele Algodão realizada ago1·a, 
p~,w occ.asião ào Ccntcnario da nossa Indcpondencia. pLic/e l'•!
&olvPr, norque l.cm pleno conhccimmün do assumpl.n c csl(, 
em condicões de muito poder conl.ribnit• para a inLensifica~flo 
dessa futurosa · p!'oducção agricola. · 

'l'odo. o pt•oblema. consiste na escolha cuidadosa das se·· 
P1(•nfcs, iJ que deve ser fcit.o por proris~ioual compeleni.:J, 
Jlorqpo, ·não tendo a pra I ica necosoaria. á sclccoãn das semen· 
· t.es, <)lHl são de varie.daclcs diveL·sas, advirá disso a hihridaçãil 
iJ a dnsvalorizaçiio da qualidade do no;;so ·algodão. ·· 

Considero a cúltnra. do algodão nm dos problema~ d~ 
mais ·futnro pam a. nossa pr·oduceãQ exportavel. E' rs!.a a 
rnzão pela qunl ~u julgue.i necessario tocar nrsle ponto, de 
nJoti•, a n1osll'lll' quaos são os inconvenientes qui' sn porlem 
c!nt" s: UÜ() llouwr o rleviilo cuidado. · . . 

Ol'a, quem possue o algodoeirn do Seridó, qualiclad•~ c:nn 
·a qual si.\ )lóde rivalizar a melhor dn E(,'ypto, mas enm a qual 
J,cnhnma . das · qualidade?o americanas :póde compet.ír, deve 
f.tw como primeiro cuiilado o de consr,,rvar plli'O o prodnct.o, 
não pr..rmit.Lil}clil que elle vá .-lcgencrando, clcven11o, em segun
do logaJ•, desenvolver a· producoão que facilmente Ancontrar;i 
meJ•cadns, mÓI'menle quando •I certo que se vac tornando dif-
1'icil rrbt.cl-o em quantidade necessaria nn Egypto, cu,io algo
dão l.ambem t.em t'i!)J'a longa semolhnnlc no nosso. 

Da h i a razão por que entendo que, ftJÜJ'e _as IJhm.q a sus
~)ündcr, não ~r deve incluir a Estrada de Ferro liq Jlio. Grande 
dr. Norl r, Dev·c-se, ao contrario, apressar a sua const.ruc,ção 
at1\ a ?.OIHI algodoeira dn .Scridó, pcrmiltindo assim qne bJ'III:f!~ 
Sfl dirijam para l·á, qLJo c!l!pit.acs se empreguem ne~sa cu!Lm'!l 
n que,' poJ•tanto, a nossa cxporLacão algodoeira, augmcntandn. 
venha a ser um dos principaes fnct.OJ'os da nossa batanr;u com~ 
meJ•cial, n q11o concorrel'it para a e~tabilidade do nosso Cltlll
bio como clt'monst.rei anteriormente. . 

.Porlerin ainda examinar algumas outras estradas de ferro 
qne e;;tüo tam\Jem sob a administração directa. do Governo; 
ncllo, pot•tlm, preJ'r.l'ivel agum·dar, para conclui~ ostc csl.ud~1, 
t\ diRcussün do orçamento r.i'ol Viação, anal·ysando cnil1q ns eh
versas verbas qu,c nelle são dc~tinadas á cxccu~üo clcsLu~ 
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~bras novas. Ni.íci posso, entrCitanto, deixm· rle referir-me desde 
,!lí ~ uma cstJ•adn ele ferro que, me consta, se prcl.encle .i n- · 
ciUJr entre as obras novas a suspender. RcJiro-me:ao prolon
g~menl.~ da Estrada de Ferro D. Thercza Christina até :Mn
XHtumbu c o Estreito. 

V. Ex., sr: Presidente, c o Senado sabem que o eminente 
Sr. \V:cncesl::ío Braz, no sou governo, tomou a s·i a questão d•.l 
carvi'ío nacional. A elle o ao seu digno ministro da Viacão 
hoJe membro elo Tribunal de Contas, o Sr. Dr. Augusto Ta:Va~ 
res de Toyra, se deve a iuitJiativa do decretos que facilitaram 
a _organização elo companhias destinadas á e:x~ploração do car-
vao nacional. · . 

As bacias carboniferas nacionaes em" explorar.ão sãll 
duas: a elo Rio Grande do Sul e a de Santa Cat.harina.: 

A bacia da .Rio Grande do Sul tem como Mincipal mina 
a denominada de S. .Teronymo; explorada ha mais de 5'tl 
annoS', com a primitiva ,denominação do Mina do Arroio dos 
Ratos, no período inicial da Republica, conseg-uiu a concessãt1 
de uma estrada de ferro denominada Estrada de Ferro São 
.Teronymo, que adquiriu ·o acervo da antiga companhia. Esta 
foi rcconstitpida ·e, depois de varias vicissitudes, formou-se a 
actual. Essa comp,1nhia estabeleceu novos poços, intcnfiificon 
a prnducçi.ío. que att.ingiu, annualment,e, n cerca ele 200 mil 
f.onclaclas. Essa produ cofio IJ)6de ser ainda augment.ada com 
os rccnrsos existentes na organização da mina: si houver con~ 
sumo para a prnducçi.ío accrescida. Essa companhia tem sna 
mina cm zona proxima do rio de .Tacnhy. na mesma região 
onde csti!o as rlenominadas de .'facnhy, de Bnti:'i e proximo do 
local onde o Estado do Rio Grande iniciou, pelo snn Governo, 
um estudo detalhado da bacia carbonifera junto no rio Gra~ 
vatahy. · 

Essa bacia carbonifera apresenta um carvão mais ou me
nos da mesma qualidade, cujo inconveniente principal não é 
tanto a proporoão de impurezas que cont.ém, a proporção .do 
cinzas on residtlOS que cllc dei:m, depois de realizada a eom
hust.iin; é sim o de qné na sua composioão chimica a propor-

• ção de cnr•bono.fixo não representa ser sinão a metade ou me~ 
nos rio I ntal o a .proporção de g-aze,q ou de· ma terias volatei9 
bcni e!Pvadn, nt.tinginclo a mais de 25 o/o. 

As r.ornalhns que empregamos geralmente no Brasil fn~ 
'r<tm cnnstruidas para queimar o carvão inglez, que era cxa~ 
ct.nmente até poucos anrios atrás o unico combnstivcl empre
gado cm f.od<ts as noss·as cnlcleirns. A proporção de oarbo"M 
fixn. nn carv~o inglcr., pouco diffcro de 90 o/n e, ns vezes, ·ex~ 
ced~ .elo 91() o/o. As mai,crias volatr.is t.ecm import.ancia intei
T'nmcnf.c sr.cunrlaria. Ora, no carv5o do Rio Grancle do Sul tal 
não so dá. Consequentemente, as fornalhas destinadas ao 
crti'Vfin ing-loz. nfio são convenientes :í qnoimn d•l carvão nn
cional; J.cr.m, portanf.O, de srr alf.ernrlns para qn·~ el!C possa SÔI' 
ut.ilizarlo r.m l.orlo o seu nnilcr calorifico. 

Gomo, porém, n collocnl)fio das minns :í mrn·gem do rin 
.T~cul1y, o elo f·Cll pnrf.n frnnf.eiro l\ cstar;.ão da 1\faJ'PCm, a an
t.ig-a inllial da Estrnrla i! o Forro i! c. Porto Alegre a Urn.gn~ynna. 
ho.io rlircr/.amrntc lig-nr!n n Porto Aleg-ro o n tod:t n VJaÇM. r.s
f.ndonl. pcrmit.tr. com fncilidarlc n Lrnnsnort.o rl•J •·rmhnAt.JVr.l, 
.C:UP narJilcllr. porl.o, o rlc :xarqucndns, póclo ser obth1o cm con-

,,. 
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'dicões de prcoo vantajosas nu rêde .ferrea do Rio Grande do 
Sul, o carvão nacional póclc ser· nt.ilizaclo, compP.Iindo com 
vanl.a.g·c.m com o estl'angeiro. 

0 S11. VBSPUCIIO Dll AHniW - ])] o é do facl•1. 
· O Sn. PALLO o~> FHo:<:'IIN- A.gradeoo o ::tparll' de V. Ex., 
quo \'em cnnl'irm:U' o que csLGtl diz0ndo. 

Nos I.J·echos cm que as eonclicõcs Lccllnicas ~ão de rampa 
· forl.c, 3 .o/n, iml.uralmcnt.e scnrlo o ooder calorifico do carvií.o 

r.n.cinnal, p~las impm·c!la~ e pelo m&o aproveitam•mtb das ma
terias volatcis,. inferior ao Ju Cllrvilo estran;cirn;· seria pre
ciso maior superficie ele grelhas, queimando no me~mo tempo 
maior qnanliclade de con~bnsUvel do qnc pcrmitLfm ás gre
lhas apropriadas ao carvão estrangeiro. Dahi a razão pela 
qu:1l o carvão nacional tem Lido dirticuldades para a genera-
l izaoão rlt sGu emprego. · 

A Eslrada de Ferro Leopoldina, na Serra de Pelropolis, 
na dt~ Friburgo, o em alguns outros trechos, é oLri;ada a cm
pregar carvão estrangeiro cm lngar de lenha, nã,, porque est.c 
combustivel, queimado om quantidade suti'iciente, não pro· 
<iuza o numero de calorias necr.ssrn·ias, mas por•Jt:r. as dimen
~õos das fornalha' das locomotivas não pcrmitti:rn oncimar a 
qu:mticlade de lenha precisa; é um facto analog<~ à0 que se dú 
com o carvão mu:ional. . 

• O campo elo ncoão onde se pôde dar consurnr. ao carvU.o. 
ringrunclenso ·não é pequeno; ele um lado toda a -.·Me de via
olio elo Hio Gt'andc do Sul,_ c,xceptuados pequenJs trechos do 
.~eu lrruç.ado; do outro esse carvão póde ser empr cg,lclo na na
vo.gavlio fluvial, na das lagóas dos Patos c Mirim. !.indu ~ais: 
Porto Alcgm ó um centro industrial de granr!e i:nportancia. 
Existem alli installações electricas, que sendo l.h!•Y·tr:o-electri
cas, conscgu inlemenLc 11ccessiLam recorrer ao rnmbLtstivel, o 
o carvão nacional pódc ser e tem sido empregado·. 

O Sn. V ESPUCJO DF. ·Amnm - E' tambcm r.ropre:;ado nas 
industrias loco.es · 

O SH. PAuLo DE FnoN~'IN - Nas industria~. locaes, como 
bem indica o meu honr~ao co!lega Senador pelo Estado do Hin 
Gmnde elo Sul, chcgou-~c até tí applicnclio vanf:ll' ~a, em cer
tas fabricas. ·de fornalhas das machinas, especialmente ada
ptadas ao curvão mwiunal, cousegnindo-sc, portar.tc•, .eont:lioõcs 
de queima muito mais i'avoraveis do qne as obtidas com· as 
fornalhas commuros; é o caso da fabrica Hheingantz. 

Ha, portanto, como disse, um vasto campo no Estado do 
fíio Grande do Sul para o consumo do carvão nacional. Esse 
vasto cump:J c!rl.crmim, como. conscquencia, a p~~~~ibiliclado da 
r.:xplorao·ã:o rc!'nuncradora das minas n!li exi:>~.r.ntes o o seu 
descr..,olvimcnto ulterior, á medida que as inclu~t.!'i1\S e a via
ção riogTunc!ensc og-ualmcnLe se inVcnsil'icnrem. 

·Examinemos agora o caso de Santa Catharin3. E' muito 
diver·~o. A primeira mina explorada foi a de Tuharüo, para 
a qual f.oi cnnsLrnida a EsLmda c!Cl Ferro D. 'l'h~r·~zn Christina, 
tendo a cxplorar.üo carbonifera sido concedida· ao viscondt1 de 
Barbacena, Essa' mina é ho,ic propriedade· da importante l'irma · 
Lago & Irmãos. ' · 

A segunda mina explorada é a elo Ararangm\, no muni.;. 
çipio do mosmo nome e no districto municipal de Crcsciuma. 
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Essa mina pcrtenco :í Companhia Bl'asileil'n C:wbonil'crn do 
Aramnguit, cunst.il.u ida por um g·rupo de brasileiros que l.i
wrnm como ob,iecLivo incentivar a pror.lucc~úo do carYiin na
cional durante a !l'lltll't'a o llüt'mitl.it· u seu eniprego, rccot•t·endo 
u um ;;ystema i./1) henel'iciamenLo, dcsLinado a diminuir as im
pui·e~as !'! oi.J/c)J', porlanlo, um cat•vão com nwno~ cinzas, o 
que, r/c) J'acto, cnnseg·uit•am reduzindo a IH'oporc;:lo ele ro:si-
cluos na comiluslão a cerca de 15 '7c . . 

A /orceira mina em exploração é a de Ut•uss:mga, tum
bem l'nrmnda pOL' brasileiros c consl.iLuida, de uccôt·do com os 
fa\'ot·os da lct Weueeslau Bt•az, o que, pm·n so:>c· t•xploJ•ada, 
aguardam unicaml•nLe a conslnicr;fto 'do ramal de Ul'ussang·a, 
que acaba do SI'J' inaugltrado. Esse mmal yac quasi ai(• ÜR 
mina~. faltando apenas conslt•uir pequemos sub-t·amacs· ex
tremo,;, quc1 pat·lem de Urussanga c são rlivididos, pelos Yalles 
onde a reg·ião earbonil'cra se rJisLribue, Urusstmga esili si
tuada :1 maJ'S'tHn rio rio do rnesmo nome, que cunta cinco ou 
seis al'J'Iuenles, todos se reunindo proximo á Vil!a rir HJ'I.!S
sanga, São as minas chamadas "Deserto", "GarYtio", ''.-\me
r·ica'', ele,, nomes dados, rlc accôrdo com os do~ diverso~ al'
flucnl.es do rio. Do mesmo modo que. a mina rle Tuhartio, si
tuada na proximidade, a Lres kilomelros, •í scPrida pela. esta
ção Lauro Müller, ponto terminal da EsLrn!la rlc1 FeJ•ro 
D. Tlwreza Chris/.i na; o problema da viação tet'!'esi.J·e ria 
mina rln U1·ussanga foi resolvido por fôrma analoga. 

Out1'a mina, igualment.c iniciada, cstlt explorando uma 
r'egião proxirna ele Araranguá, a ~ona elo rio CJll·al, nas pro
ximidailc~s do mesmo rlistricto municipal de Ct•cseiuma, apre
sentamhJ cac·vão da mesma naLureza. 

Conhecida a necessidade de proceder ao bonef'iciamnnl o · 
do car·,·fto nacional para r.liminat· pat•l.e das impurezas qne ,;lle 
contém, ou ele c!mprogm· fornalhas adequadas ou de J'ecorret' 
a processo especial de co.mbustão, corno o da pu!vcll'ização, 
pam soJ' ·ul.i!izado tal como sa!Jiu ela mina, o pl'OIJlema do car
vão nacional não ol'fcrcce hoje mais nenhuma dit'ficuldaile, 
nem quanto 1í sua uLilizac·ão, menos ainda quanto ao seu 
transporte terrestre. · 

. Mas a área de consumo, a zona onrle póde ser consumirlo 
o carvão de ~anta· CaLharina, não é, como no llio Gr·andr. do 
Su I, a rcgifw rio prnpl'io Estado. · 

PCJI•Ln das minas ha l.res cidades. n:enlruma rle!las de 
grande populaoún cl que tenha inrlustl'ias impnrl.anle8, Hel'iro-
lM ús cidades rlc.• ürleans, Tubarão e Lag·una. . 

A Est.J•adn ele Feno D. Thercza Chri~tina, com l1 rtímal 
de Al·arangw\ e, o rio Urussanga, é servida por rlous por/ ns: 
o de Im!Jiluba, que foi destinado t\ expot·la~ão do cm·vão no 
JH'ojecto ·inicial rlessa estrada rle ferro, e o cto Laguna, n sni~ 
kilomc/t•os IIJIPI'Oldmadamente do ponto de entl'oncamen I o o 
c]tHJ aclunlmcnlo constit.un o porlo principal de expOJo/twão dn 
carvão de Sant.a Gatharinn. "' · 

Floril1not1o!is é uma cidudo que, P\~lo u!limo roccnsea
monln, conta H mil llulcil.an/.es, poc·l.anto, não na;; condicões 
rio l)()!lsumo do c!aJ•viio, eomo n do Parlo A]P,gre. O .Estado de 
Sant.a Cnlha!'ina não tem· eidudps como Hio C:t•ande o Pnlnlns, 
nu o são centros induslriac~ c de grande popnlacão, O :mstado 
rio Snnla Cai.luu'ina, pot•lanlo,· é um mercado excessivumenl.o 
I i m Hndo, não podendo consumir nem rn i I toneladas por mez. 
As suas minas rtr• carvão sc\ podem assitri ter corno centros de 
consumo os portos rlo Snnl.o;; o Rio de .Tnncic•o r, accessorln
monte, os de S. Frunci,~co o ·P!lrannguú. Mas ·Pí\l'a c.onduzi~ Q 
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carvão para Santo~ ou parrt o llio de Janeiro, a pl'imeir:~. condi:
~un QUI! sn depura ,; a de lran8porl.e maei l.iu10, o par·a IIli!\ esôc 
1t•an~twrln :io fa,;a. é neee;;sal'io CJUH haja um POl:to couvonie,nte, 
ondr. pnssam . cart•eg·ut· as cmbareaçõr!S dcHLrrtada;; ;t esse 
l.ranspurl "· fJUf! para ser econorrneo nllu r•úde set· ·feito cm na-
vio>~ rlf:o pnquf'Tta loluçiio. . 

O pnrlo de Lagunrr, não pet·rnliLc calado sll[.IIWior a nove 
prís. A;; embat·l;a,;1õl~S eom calado de !O pés estão eonslan te
nwnte ~ujeilas a um aesasl.re maritimo ou a naurr·ag-io. 

llocentemonl.c, um l!ns pequenos vapores da Cnmpanltir\ 
ii. Joãu da Ban'it, ·cujü Ci.mlri'.le pertence :í Con1J1a,ülia Car),)
niret'a ele Aearang·u(t, quo a adquiriu para l.ranspor'lar o 1\at•vão. 

· de ~uas minus Jlara Santos t.~ Hio de .Tanr.iro, vnpnr· L[UC St) cha
mava ~s. ,luãn da Barra», e que a cnmpanhia, por uma hondosa 
ILomenagPm, murltHl essl! nome, para n meu, bateu em um 
hancn cxis!Pnl•:' na barm da Lagnna, ficando em condiçü"s de 
não mais podl't' navegar. Do pois desse, um .,'apor· elo Lloycl, um 
fios rlnu;; qnr faxem o scJ•viço enlr·c o Hio de Jancir·o e Laguna, 
vapor· (]I H' cmrrr,ga apenas 700 toneladas, nau l'ragou I :i devido 
ús pessima;; condit;õr!s da bar'l'll. 

J1:' rxaelo. qur. se l.r.m rlisprn.:lido snmmas bastantes eleva
das com n mnl'horamr.nto dessa barra. Desclc n Gowrno PrnvJ
snr·io, o ·problema foi estudado c a exr.cu1;ão dos mrlhrll'atncn

.fos iniciada: verbas foram vol.adus para esse fim; o,:.lrallalhos 
foram sr•TH!n rcalbmdns t! rio 1917 para cú, o illuslt·e Srmadot• 
]leio E~Laclo dll San! a Catltarina, n Sr. Lam·o !\luller, conseguiu, 
c•n' l'llH•rHia ao oronmr>nlo da Viação, app!'ovuda pelo Congl'esso, 
fosso vi•Lnda nova vrrba rle quatrocen los enulos de ré is, 11ara 
!H'osrt,ttT ir..:sll nos melhoJ•amenf.os desse porto., 

fnfelizmr.ntc, hou1·e um el'ru trchnieo inicial na organiza-. 
cão do projedn. O molh~ que foi t>xr~cul.adn. o foi converg•~nto 
:i dirr>c~;ão da llal'l'a, Psiràngulanrln, porlant.o, n canal ·de aeer.s~ 

. sn. quando o pr·nhlema deveria Let· l.irlo uma solnçfto scmelhanlil 
:í adnplitda para a barra do f\io Grande rlo Sul, pelo proJecto 
f:orlh~. Si Si.' l.h·r.ssr. rt•:;ulaT•izaclo n canal i.Htdt• wrm ler as. 
nguns do rio 1'uhar·ão r. as provcnirntc:J das divrr~us lagoas cm 
volta: rla eitlad(! ·de Laguna, Ier-se-ia lalwz, com a largura do 
tlllrea eh•' ·150 mr.tt•ns, abrrln um canal com unta prnl'unàidadn 
nãu inl'erinr· a ~··is melros, pelos molhes pat'allelos qnc fossem' 
construiclus. Pnl.ranrlo pelo mar, conseguindo-Rc dar áquclla 
hana ns;;a prnl'unclidadn e oblcr um porto que. ;;e não fnc.ul
fa:;sr aeer•,>so aos granrlos ll'ansatlanl ico;:, llrt•mil.tiria ao ·meno~ 
a nntr·ada·de-vapnros cl1! cct·ca ele quatro mil fone!nrlas, como 
~ão qnasi lodos 'os nàvios t:nrvor•iros, pa!'a ir buscar o carvão 
das minas naeinnacs dt> Sanla Calharina. . 

N~n fni isso por11m. o que s~ r e~: 11 JH'o.i eclo rxeenlado foi 
11!!! r_ompl.eto insuccesso, c rlesmanchar agora o que C!':l:t feito, 
nao t! factl. lia. pnrlaniD convenirnr:ia cm procurar um oulro 
porf.o pat•a t•esolver o. iJuestiio. 
. O Sn. Pm>smEN"rt~ - CumJWP.-nlf' nb>r,n•ar no nolwe Si!~ 
naclôr quo esl.ü tePm(nar!a a hom da sessão. 

· (Palma.\' ;ias fJOI!eJ•ias,), 

. O Sn. P.1ur.n DB FttiiN't'rN - V. l~x. ainda mo pet•milf.ir~ 
.cmco minutos, mrim tlc rnncluir o que estou dizendo, 

1., O 81~, •PnESIIlll:i'fE - Pcrfcitnmcntc. . ...... 
1

• ' ' . 
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O SR. PAuLo DE 17noN'l'IN - Hn necessidade, porLa.nLo, dó 
dar um porto para o transporte do carvão de Santa Cntllarina .. 
-81 ·eSs() não póde ser o da J"aguna, porque não sei si destruido 
o que se f.ez, se chegaria no resultado almejado - a consLru
CI.:ão de um 'outro nas condições desejadas, penso que duas uni
cas . .soluções ·se apresentam ao fim colimado: i", ou o Governo 
auxilia üfficazmentc n rapidn construccão do porte q:ue -esM no 
ponto inicial da Estrada de Ferro D. Thcreza. Chnst,inn - o 
.porto de ImbiLuba - ou nccelera a conslruc<)ão do ramal de 
:Massiambú e dalli ao Estreito, para nttingoir um pnrl:n ~.om a 

· JJuuessaria profundidade ·e convenientemente abrigado ao norte 
ou ao sul, na bahi_a ·de Florianopolis, permittindo assim que o 
uarvão, oriundo do rEstado de· Santa Catharinn, possa a · preco. 
modico, chegar ao porto do Rio de Janeiro ou aQ de Santos. 

O problema dQ carvão nacional - não nos illudomos ,..,; - . 
encerra, n um tem.vo, quatro grandes interesses brasileiros -
nosso desenvqlvimento em geral, o daz nossas industrias, o da 
nossa navegação, sobretudo, a defesa do nosso paiz. . 

Senhores, um problema que, em um caso de -guerra, nos 
poderá collocar em condição de inferioridn;de manifesta não 
p6de, não deve ser abondonn;do pelo Governo. (Apoiados.) 

Nutro, Sr. !Presidente, a esperança de que, entregue, comO: 
foi, a pasta do 1\iinisterio da Viacão e /01bras Publicas ao emi~ 
nenl.e brasileiro Sr. Dr. Francisco Sá, e a da :Agricultura, In
dustria e Commercio, ao illust.re Sr. Dr. Miguel Calmon, 
SS. EEx. tomarão a si a solução do problema cio carvão de 
Santa Catharina tornando-o ·um elemento primordial ao pro-, 
gross-o industrial e á defesa nacionaL (Muito bem.) 

Como V. iEx., Sr. Presidente, acaba· de avisar-me que a 
hora •da prorogação da sessão está terminada, peço a V. Ex.1 
que me considere inscripto para a sessão de amanhã, pois tudo. 
quanto aca'bo de dizer são considerações preliminares justi~ 
ficntivas das emendas que desejo apresentar, reduzindo o cf· 
t"ectivo do. Exercito . constante da proposição, em diseussão, 
que fixa as forçn;s de terras para o exercicio de 1923. (Muito 
bem; muito bem. O orado1· á muito cump1·imentado. Palmas. 
no recito e nas ualerias.) . . ·· . · 

O .Sn. PRESIDENTE -V. Ex.· será attendído. 
Reit.erando ao ·eminent.~ Senador pelo Districto Fedem.! as 

nttcncões que lhe são devida e que me apraz testemunhar
lho sêmpre, lamento que a interpretação dn;da :is disposições 
imperativas dCl Regimento, tenha obrigad" S. !Ex. ao sacrifi., 
cio de fallar al.6 este momento, revelando, aliás, os notarias do
tes ·de inLclligencin ·e cultura qu-e todos lhe reconhecem e dar.1~ 
do um .exemplo de resistencia parlamentar, raro nos Annac~ 
do Congresso Nacional. 

O .Sn. PAuLo DE FnoN'l'IN -Agradeço a V. Ex. 

, O Sr. Presidente - Infelizmente, não posso i•obrepÕi' ao 
meu dever na presidencia do Senado a 'estima c consideração, . 
quo devo ao illustre Senador pelo .Districlo Federal. 

Designo para ordem do dia do amanhã, conservando a pa
lavra ao nobre Senador, a mesma do hoje, retirado Q projccLI) 
do orçamento ela Marinha, que volta ':i Commissão, collocadl) 

. cm primeiro Jogar de accOrdo com o voto do Senado, a pro ... 
posição de !l'ixnclio de forcas de terra. · 

l 
r 
i 
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O Sr. Presidente -· Lcm!Jt·o a V. gx. que csl.á l.ct•minacla 
a hora dos Li nada ú Rcssão. 

O Sr. Paulo de Frontin - Noslo caso, peço a V. Ex. con-
servar-me a palavra pn.ra conLinuap na proxima sessão. 

O Sr. Adolpho Gordo -- Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Aclolpho Gordo. 

O Sr. Adolpho Gordo (pela o1·dem.) - tSr. Presidente, rc-
CJll•nÍJ•f) a. V, F.x. l]ne c.onsulto o Senado sobre se consente n:t 
prorogação ela sessão até meia-noite. 

O Sn. ·PAur.o im FnoNTIN - Protesto contra o requeri
mento ! 

0 Sn. IlliNEU MACHADO - ,Feito depois de terminada a 
sessão. 

Os Sas. VEsPucro DE A.ntruEu E ANwoNro MoNiz - E' uma 
violencia 1 

.. ( T1·ocam-se muitos apartes, O Sr. !Presidente faz soar os, 
tmn]Jano,ç,) 

O Sr. Presidente - Atten(;ão, I Nos terD).OS do Regimento 
a sessão terminu depois de dada a ordem do dia. }I Mesa faria 
uma vio!enoia se deixasse do receber o requerimento que aca
ha do ~er apresentado pelo Sr. Adolpho Gordo. 

O SR. 'PAULO DE FnoNTIN -V. Ex. não podia interromper
mo senão' para dar a ordem do dia. 

Os Sns. PAULO DE FRONTIN, !JUNEU MACHADO, VESPUCIO 
Pll ADREU E ANTONIO MONIZ dão apartes, 

O Sr. Presidente - Os senhores que approvam o reque-
rimento queiram levantar-se. (Pansa.) 

Foi approvado. 
•rem a palavra o 1Sr. Paulo de Frontin. 

O Sr. Paulo de Frontin - A falta de· consideração qu:O 
neaba do ser· feita co!n o requerimento que acaba ao ser feito 
]11J']c, Sr. Ado!pllo Gordo rcprcsont:1. mais do que uma 'violen
td:l.. representa uma injuria. (T1'0cam-se violentos apartes., 
O 8'1·. Presidente fa:; soar os tympanos.) 

O Sr. Presidente - Atlenção I Convido o nobre Senador 
P:t11!0 ele l!'ronl.in a retirar :i sua expressão injuriosa ao Se
nnrlo. ( T1·ocam-se v·iolentos apartes.) 

O Sr. Presidente - At.tenção ! A !\lesa conservoU-se den
tro elo Regimento. A sessão não está terminada. Tem n pala
vra o Sr. Paulo de Frontin . 

• 
O Sr. Paulo de Frontin - O requerimento apresentado 

pelo Sr. Aclo!pho Gbrclo c uma injuria ao Senado. 
O Sn. PnllSIDEN'm - Attenção I 
O Sn. IRINTW MACHADO - IDsLnmos fôra ela hora da ses

são. O requerimento foi approvado i'óra da hora du sessão. _ . 
(T1·oc~m.-se muitos apartes.) 
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O sn. PAULO DJ~ Fno:>~1'IN -- ServiÍJdo-,;e rlc rccm·sos dessa 
c'rdc.Jn, nã0 f.c·clll máb dil·eilo a conlcmplnr;ücs de mmha 
parle. 

O Su. l'IIJ·:sJilli~Tg - Pc,;o p1mdcr~efto a~' Twbr!;) Senadnt• 
pelo Di~lJ•icl" Fccl0ral. Vou lct• a ~eg·uml.c dlsposH;ao elo 'niJ-
gimeulu: . · . 

«Anles do Pr·esident.c dar a ordem do dia, qual
quer ScuudoJ' poderá pedir crue se prot·o~;uc a _Húflsão, 
iJtdiet~udo (I l.tuú1Ju t1t.w dt1Vl!rá dllJ'ftJ: ft JjPü_rog·acuo_: o o 
s,~rwdo decidirá com qualquer numero, mdep~ndenr.c· 
r.le discussão, podendo conceder nova~ proJ'uf,m~oes, uló 
e~gotnr-sc a ordem do dia.» 

O Sn. PAULO Dll FnoNTIN - Peço a V. Ex. para ler tam
bc.rn n artigo 98. 

0 Sll. i\LI!lCIL!O DE LM::JlRDA - A queslilo t!SLá véncida; O 
Sena elo delibera ·soberanamente. • 

O Sn. PAur.o DE FnoNTIN - Ora,. o tempo da sessão fui 
pt·r)enchido por mim. Estava com a palavra quando Y. Ex. 
nw inlerromp<!U · cnmmunicando-JHe r]uc estava l.eJ•minada 
rt ltnra. Eu mo submétli á rlecisão de V. Ex .. c até 
cliJ•igi C O III gentileza as SCg'LlillLCS palavras: que tião tinha 
ainda eoncluido a uração que estava pronunciando c pedi a. 
V. Ex. que me conservasse a palavra até a .sessão seguinte. 

O S1t. PnESIDENTE - Perfflilamente. 
. O Stt. PAULO DE Pno.)i•rtN-Orn não era possível portanto, 
desde o momento em que eslava cxgotada a ordem do dia, quo 
uma outra pessoa, um Senador qualquer pedisse a palavra 
pela ordem quando cu ainda estava com ella. 

· O Sn. PnESIDENTE - V. Ex. dê Iiccnua que eu diga que 
csl·ava terminada a ordem do dia, mas cu não havia desi
s·nado a. ordem elo dia. seguinte, nos termos do art. 98 ·tambem. 

O Sn. PAUW DE FRON'rJ:.1 ~ Permitta-sc Y. Ex. que cu 
faça n ma observação: o Sr. •Senador Gordo ·/Jodia, perfcita
JllCnte. no começo da sessão, requerer que e la fosso lll'Ol'O
garJa alé a meia noite on al.ó n• hnl'a que Pntendesse e~nve
!licnLe. :'\essas conjicçõcs, não ha argumentos, pot•que a 
discussão Stl encerra quando não mais ha oradores, inde
pcndenl.e de lemJio. Peco ·J)nrlanto venia a. V. Ex. para que 
não me ~orce no qur vou fazer. Fallarci até meia noile o 
y, J~x. fm•ú i.11na yiolcncia. · 

O Sn. PllESIIlllN'fll- A Mesa não oht•iga V. Ex. a cousa 
alguma, apenas cumpre o Regimento. . 

O l:ln. PAULO DE .FnON1'1N - · Permitta V. Ex., eu estou' 
com u pnlaYra. · 

O .fln. PltESJDilN'rE - llcrfeilumcnte. 
O Sn. P,IUJ.l'- DI~ iFJtON1'IN - V. Ex. pnrmitlirá que eu re

gistre no muu tli~eurso o .protesto formal que far;o contra o 
ter ~ido .concedida a pala\'l'a .pela ordem ao St•. Senadot: Gordo 
{Jll!mdo eu í'uí inlOl'l'ompído por tcr-so cxgotaclo a ordem 
po 9ía. . ..... 

,. 

,, 

.. 
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O .Sn. 'PRESIDEN~'E - EsLava terminada a hora da sessão, 
mas não estava designada ainda a ordem do dia para a seguin
te. A niRguem se nega a palavra pela or.clem. 

0· SR . .PAULO DE FRONTIN - A's 4 horas, V, iEX, fez obser~ 
vacões d·o que 11cltava hora ·O meia para Lerminr.:r a sessão e 
deu a palavra pela ordem; mas agora não podia dar, porque 
AU estava com a palavra. O art. 98 6 perfeitamente. claro; pre
enchido o t·cmpo da sess'lo oli ·esr;otando-&e a ordem dq dia, o 
Pro.sidento designartí a ordem elo o ia seguinte, .. . -

O SR., iP~"sinENTE - ·Acorro fulur a: «designará). 
. . . \ . 

O SR. IRJN.EU MACH~>Do -'- 'l'anlo não havia mais se:Jsão, 
que não se· pO;dia mais fo.llar. 

· 10 SR. PRESICEN~'.E - ;Só QsG:a de haver. sessão, quando a 
· Mesa a d~clara levcnLada. , · · · 

·. 0 SR. IRINEU MACHADO -·Perdôe V .. Ex. que diga que 
nunca· nessa Casa se discutiram os actos da ·Mesa., 

' - ' - I . 

10 SR. lP AULO DE FRüNTIN ;___. E' . contra ü IR;egimenf.o, é sim
plesmente uma violencia que é feita, pbrque a prorogac;ão po

. c!ia ser feita do outra fórma, llent.ro do Regimento, si o Sr .. 
Gordo bu qualquer um. {jos ~cus colJ.egas .tivesse propost.o que 
a scssãn fosse até a me1a !llOJte.. _ _ 

- Ora,- o que houYc n~o foi violencia regimental,· foi uma -
violencja centra {) Regimento. . . 
· · . O SR. laiN EU 1\IAciJvmo - Foi mais, foi uma prorogação 

de. sessão., depois: de finda; só se .proroga o. que não findou. 
0 SR~ PAULO DE FRÜNTIN ,- Não se podia prorogar a ses~· 

são pela fói'ma poi' que foi. O requerimento de prorogacão 
nom estava na mesa. 

0 SR. VESPUCIO DE ABREU - 0 requerimento deveria ser 
feito antes ·de tcrminada a hora da sessão, como sempre se 
fez aqui c na Gamara~ . · · 

o sit: 'PAttW. DE FRO:s''rJN - Todos os precedentes são 
· contra a resolução tomada pela Mesa, sem excepção. E entre 

os precedentes o a resolução da Mesa de agora vê-se simples
mente um .capricho pessoal c uma falta de delicadeza da 
parte do Sr. Gordo. !E o que ·me admira é que s; Ex •. :fosse 
acompanhado por outros. collegas na questão de hoje. 

_ Nadà · mais fac H haviit. do· que, continuando-se a discus
são do orçamento da Marinha, não se permittisse a ·sua volt!l 
íí. Commissão. Ao. contrario, pedi ao Sr. Jrineu Machado que 
não perturbasse essa discussão com, a .obstrucção que vem 
fazendo á lei de imprensa. · · . 

O Sn. IlliNEU MiACHADo - · En disse a V. Ex •. que sli 
havia de arropen,der da gentileza feita á maioria.' . 

- l . . 
o Sn. PAULo ur: J?no::-<'l'lN - Pedi que continuasse a dis- · 

cussão elo _Ul\\amcnto cln Marinha; mas, pelo adeanlado dtr 
·hora. havendo numero reduzido de 'Senadores, não fui altin
dido. Foi 11111 caso IJeribila.menle regimentai.. Cada um vota 
tomo entende; portaiJt.o, na~la tinha a oppói'. 1\Ias, o procccJi
meJ;ltO do Sr. Gi>rdo rêprcscnla, par'a mim uu~a falla de gen~ 
1 S!, -. Y.,oJ..J X 12 
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• . f ' ·'· • • ' tileza. Eu estava com a palavra; .portanto, mnguem poacr1n 

interromper-me ate se findar a horn iln sessão. . 
A:'>im, lcrminacla a hora da scssüo d'e ho,ié, à •violenc:ia 

regimental podClria ser Jeita na sessão dP. amanhã · · 
Hoje, porém, o art. 98 do nosso Regimento não permittc 

essa resolucão que, além disso, é inteiramente · contraria a 
todas as praxes e intepretações até hoje, sem discrcpancia, 
dadas a este artigo. 
. Nestas condições, peco a· V. Ex. a reconsideração do 
~. . 

O Sn. PnESIDÉNTE - A Mesa não póde reconsiderar o seu · 
acto. Elia exerceu uma attribuicão regimental. O art. 99 do 
Regimento dispõe : 

"Antes do Presidente dar a ordem do dia, qual-· 
quer Senador poderá pedir que se prorogue~ a sessão, 

. indicando o tempo que 'deverá durar a prorogação ... " 

Portarit.o, antes de declarar .levantada a 'sessão de ho.ie, 
dando a palavra pela ordem ao honrado Senador por S. Paulo, 
a Mesa não praticou vicrlencia alguma; violenc1a teria. pra
ticado si tivesse· negado . a palavra ao honrado representante 
de S. Paulo. E recebendo. o seu requerimento e submetten
do-o á consideração do Senado, a Mesa cumpriu estrictamente 

- o seu dever regimental. · ' . · 
' ' 

O Sn. InrNEU MACHADO ...:.. A :Mesa submetteu esse reque
rimento á consideração do Senado no meio de gritos e de 
tumulto. · · 
· 0 SR; PAULO DE. FRONTIN - Todas as ponderações de 
,V. Ex ...... 

O SR. PRESIDENTE -. São regimentaes. 
0 SR. PAULO DE FRONTIN - ... não modificam absoluta

mente nem o Regimento nem as· considerações que fiz. O Re-
. gimento é claro. No seu. art. 98 declara: · ·· 

· "Preenchido o tempo ·da. sessão ou esgotando-se 
antes a ordem do dia, .o Presidente designará a ordem 
do dia seguinte ... " .. · · . · . . ' . . ,. 

O SR .. PRESIDENTE --- Não estava designada. 
O SR. PAULO DE FRONTIN- Portanto, o. requérim~nto de 

prorogacão sô poderia ser resolvido durante a hora da sessão 
e não depois. Já tive occasião de dizer que dentro do· Regi
mento poderia ser resolvida. ·a· questão sem recorrer a esta 
violcncia. Quando se annunciou na ordem ·do dia o projecto 
,da lei de fixação de forcas de terra, pedi a palavvra; nes&a 
occasião o . honrado representante de S. Paulo poderia ter· 
apresentado o seu requerimento de prorogacão, e estaria re-
glment.almente em condições de ser acceito'.. : · · . · 

. . . . Agora, a fórma pela qual sou .interrompido, estando com 
· a· palavra, na discussao ainda não encerrada .... · 

O SR. VEsPucrn DE. Asrt~~u - Ao contrario;' continuando 
com a palavra. · · · · · · . ·. . 

. O Sn .. P.~TJLo Dll FRONTI.:-l,'- ... sendo-t;ne mantida a pa-
lavra p'ar.a a prd~ima sess'ão. ' 

,. ' 

.I 

\ 

' 
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: ~ 
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. ·. , 
"·'() SR .. IRINEU M,\CHADO. -'- Depois de estar terminada a 

· sessão~ 
· · .· ·O SR. PAULO DE FRoN•rrN - ... e'ser dada a Ralavra, qu~n- ·. 
ciO .eu àinda não havia terminado, a um outro Sénador, quwl
quor que soja a natu!'oza riu assumpto sóbre 'que elle deseje 

. tmt.al', .1\.umá cnu~a que o Regimento nãr estabelece. (Trocam
,\u.:·viulentos apartes{ entre os Srs. lrineu Machado, Berna~:tJo. 

· Montcii'O e Mendonça Ma1'tins. o .. Sr. Presidente 'faz· soar os 
.: · t11mmnno.q._·,,er.lnrnn.ndn M'flem ... \. ' · · 

. . . .o sn.: PiuL~ DE. FRON1'1~ _.. o honrado Senador por São 
Paulo :teria o dirtüto de apresentar o requerimento em hora 

· . legal. Poderia ·requerer a iirorogação da sessão~ à.té a meia · 
. . noite, na .hora destinada ao .expediente; .mas depois de esgota.da, 
,..'.a hora da sssão, não. · · · 
·: .·. Seja-'me :per!nittido ·insi~tir. v. Ex., Sr. Presidente, não 
· quiz · asst~mir a 're-sponsabilidade e deixou ·a solução da, questão 
. á dcliberacão do Senado;' eniJ'etanto, penso que com imparcia
.Iidaclc V. ·Ex. deve, presidindo-" as sessões, garantir o direi-· 
de lodos· c não pela f•íi'ma por que o fez, inteiramente. contra- . 

: rio ao ·art .. 98 ·do Reg·imento e em. desaecôrdo com a iníerpre- .· 
tação, sem discrepancia, a elle dâda, até hoje. . . . 
, . Portànto, ~ meu· ,protesto coritinúa; a Mesa poderá accei.:. 
tal.:.p.ou-não·; os collegas pode:rão corcOI'dar ou não, ll)as eu vou 

•·- apresentar urri·.requerimento. · 
• . . . . . 1·. ~ : '. . • : . . ' • . . 

,Não: estou obstruindo a lei de imprensa, estou l'ajando s~
·. bre·.o. projecto de fixação de forças. Attendendo ao adiantado 

dahor,a. e ao evidente cansaço em que estou, f&landoha mais 
· de:hora e meia, .. requeiro a .V. Ex., Sr. Presidente, que consulte 

· o .. Senado sribre.si permillr. que me seja transferida a palavra 
para continuar na sessão de amanhã. · · · 

•. ' '.cisa:.PnEsioE:NTE-· v. Ex. des.eja ficar inscripto? 
·.: .. ·._O Sa. ·PAULO ,DE Fno'wrm ·:.:.C., Eu. eatou com a pàlavra.; mas 

.. cançado, .solicito· a benevolencia dos collegas, nó. sentido de ser . · · 
. p~~ri?ittitlo :o ·adiamento da questão pàra a sessão de amanhã; .. 

. . ·contmuando eu ·com a palavra. · · . · · 
. .· .> . '· ·.: ' .. ·. '.. . •\ ... ' .. . . ' . 
· . .• O. Sn •. PRESIDENTE··-··· Ossenhm'es ·que concedem o adia

·men:to da discussão ~-o: _P-rOjecto. j]e fixação de forças paJ:'a a ses~ 
.são .de a:manhã,.que1ram levantar-se. · 
· ·• · .. '.VARIOS SEN,'u,ÓRES -.·Mas sem prejuizo da proro'gação con-
oedrda. : .. , . .· · . _· 

-·. 0 .SR; 11\INEU MACHADO -· Não .póde. . 
. \ . O SR. PREsiÍlÍ!:NTE (dirigindo-se ao Sr. Front-in) -V. Ex. 

· :queirll formular o seu requerimento, para que a Mesa o sub-
. metta á delilierlição do Sen11do. · · . . 

\ , . O Sa._ PAu:Lo DE FnoNTrN - Requeiro o adiamer.to da ques-
. _tão em debate pax:a ã sessão 4e amanhã. . . · 

.O :SR. PRESIDENTE -· Da lei de'fixação de forças.? 
·o sri. PAUI;O DE FRON'l'!N - .. sim\ sonh;,r. ' 

·- -9 Sn. -PrmEiiDENT)l ._ s;>,em prejuizo da. prorognção · c~.1 se.s-
.. sao?. · ··· · . · ·· · · . . . .. 

) 

. ·., . 

. , ... 

i\.' 

.• 

/, 
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• 

O Sn; J1,\IJW,DE FnoN'ri:N - Re~iro:onLalniõnt~ mlda pí:i5S·O .. 
'dizer. Vejo, Sr. P1·e~LúenLo1 que os collcgas.uão qüerem.con~ . 

ceder o adiamento. Nesse caso vou conlinuur c0m' a palavra~· 

i' . I o· Sr. Paulo de' Frontin 
publicado depois.· · 

pronunciou 'um discurso,' que' será ' 
' , 

,, 

. . . O Sr. Presidente -, .Reiteràndo.ao eiminent.e Sonructor ;oio · ... 
· fJistricLo F.edt:rul as aLLenQÕil5 que lhe .são devidas e. qué npJ•az~ . · 
. me testemunhar-lhe sempre; lamento que a interpelacão· dada 
·~ís d)sposlções imperativas do, ,Regimento tenham obri~o · 

. S. Ex. ao sacrifício de fali ar até este momento', revelando, ' 
. aliás, os notorios dotes do intelligcncia e cultura· que ·.todosJhe 
rcoonhcocm c. dando. um . exemplo de rosistoncia • parlamentar, 
raro .. nos annacs do .congresso Nacional. · • · - · · . · · -. ' . . . ' ~ ' 

,.•,, . 

. ' 
... " 

... 

·O .Sl'. PAuLo· DE FnoNTIM-·· Agradéco à.v. Ex:· •. ., ·. ·. . .. 
. • ~ . ' ' " :, ' '. i '' ' . .- ' .. ·, \. 

' •: I 

· · 0 SR. PRESIDENTE - Infelismcn:lc,· nãó }JOSSO . sob_tepor. ao. '/ 
meu dever na prcsidencia dO Senado estima o'~onsideracão que· 
devo ao. illustrc Senador pio Districto F'edellal.· · . · : · · . · 

Desi·!l'IlÇI para ordem do dia de amanhã; co'nservando a pa:., 
lavra. ao .nobre .Senador; que' pediu, a Ihesma de. ho,ie; retirada. 
a .. parte do projecto do orçamento da .Mar.inha que vdlta á Com" 
1ni'ssão e ~otlocando em primeiro Jogar; ·de accôrdo co'n1 o vptq 
do Senado o· projecto' de fixação do fo'rcas .. · ·. · · .· · ' . ' 

~ ' .·, ' ' . - ' . . '; ' .; ' .·. •' :l. ' . 
Nada mais hav-endo a tratar, vou levantar a' sessão, I : -· '' . ·. . . . ' . . ·_,. . :· _,'· ·, . ' . - ' '- : .. -. . . . 
D.osigno roai·a ordem ·do dia .da scg\lh).te: . .• 
3" ··discussão. da:· proposiÇão dà Camara:·clÓs béput~di)S 

· n. 1-1, de' '19220 fixando as forças de t.erraj)ará ú exercício .diJ':' .. · 
:1:023 (com. cm.endas da Co7mnissão de .3/arinlta. :e ·Guer7•a; já. · 
liJlJ;'r(•t•ada.ç ·cm 2' discussrio, pm•eccr n.- 279, ·de. 192.11); .•. < · . · . , 
· · ·•.·.·- continu~~ão ,.da 13/disêhssão elo prÓ,Iccto do Senàdo n. :m, 
dt~ 11:122, qúe regularr10nla a liberdade do imprensa (com' súb: .. 
smat·i·oo ela (~ommissao rle Justi(!a c Leaislal}âo e .pal'ecc'{'! · 

. .soln·r. as einendas. flllrésenta:tas; .n. ll21l, de 192.11, precedcrulo.a·· . . ·· 
<·: ;;o, 1'('qne1•inwnto tio Sr, lrmeu ,Machado);. . .. ' 

. 2" discussão .dfl. proposicão. ,.dá · c amara ·dos .:Deputàc!o,, ·.··. ·, . · 
n. H7, 'do l922, _que abre, ,pelo Ministerio .. da Guerrà; um crtl-· 

· dito esiledaldo '1 .. 584:691$2~7.!·pnra occorror .ao paga~e111o 1 . 
. da~ vantagens .dev1da~ aos off101aes· reformados~·om 1921 (co111 ·· ·. 

· · .t'cwcce7' fat,nravct. da Commissüo de Finançl!S, n. 289,, de 49.112',; .. 
· .· ;1 . ." discussão do pr~jecto do Senado ,n. · .75·,· d'e f92i; -a~1to,; , 
l'izn·n<lo o GoverniJ a emprestar á cmpreza oú companhia quo 

· ~e lll'O]JOnlu\ a inslalhir :.Ii o paiz fabrico do papel. de imprÕ:>-
.Oão eom o :tn·l'tJ\ioitanwllto de ·matorias primas nacionaes aló · ... ) 

. -5(1 % elo' catiital realizado, mediantíl. as condições. que· esta~: 
. ·i:Jciece '(o{[ei'Ccido' pela Com1nissâo de Firlan·ças).;. · · ' .. · 

(' ,. ,, ' . ' ' 

2". discuRsão · da proposição . da · Cal11at•a. dos. Depu!adns. 
n. 121. de HJ22,. quq a)We1 peln Ministerio da. Jus!it;a c Nc- · 
;;ocic'H lntorior·es, o· CJ•cdilo espccinl de 16:500.iOOO$, para I' a-·.· 
:~cr face ás., despezas com as obras. o ct1Bloio. da Expo~ição· ln~ 
lcl'lln~ional ate .3'1 rlé dcze111bro elo correulr anno (ct~m, pa~. 
w:cc;• fav~1'g_l)e! çlq Çq,mrnissão de. Finanoa,s, n; 29!, de. 11922;,~ · 

' 

, I 

'' 

) 
I 

·.1 
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1 
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. 2'. discussão da proposição da Camara dos Dcpúlados. · 
'n, 7G, do 1922, que abre, pelo Minislorio da. Agricultura,· o . 
credito especial de 466:551$337, para os. serviços decorrentes 
ria~ vorbas 14, 18 o 27 ·do al'i, ''6 .da lei n. 4.242, 'de '1 021 (com 

•• . Jii.!'l'e'!"' favomvel da Comrn'issáo ele Finanças, n. 259, de 1922) ;. 
· ... ·. · S" diseussão da· proposição da Camara dos Dcputactr.s 
·· . n·. \l~, .dê 10. 2~. qu~ ab~e, p~lo Minisl .. erio rlt>.,JuStiça c Ncgocios 

· lnl<!rlorcs, o . credllo espeCial de ,i :700$322))1 para pagamcnl o 
Jo t)UQ é devido ao$ Drs. ·Sergio Lorcto c Het~Fique Vaz Pinr.l), · 

·. lnHgi~tradOS fedcraes, :cto; ~if~crença sle ·venci~\entÇlS (C01n pa-
1'l'Cti'l' (a·vol•avcl áa (Jomm·wsao ác. Fmonças,-n~1 280, de ·1922)';: · 
.. ' ' . . - '. ' "' 

· 3',. discussão da, .. proposição ·da .Ca:mara dos Deputados 
n. 53, de :1!922, que abre,. pelo Ministcrio da Ju~tica o Negocias 
JnterJOres, o· credito. especial· do 633 :8lt9$650, para atlonder· · 
ús_ dnspezàs com a reorga.ni?.aéão do Corpo de Bombeiros (com 
· ~,a7'(!Ccr favoravel de Comrdissão de Finanças, n. 226, de .f 922) ; 

. . 3' discu~~ão da proposição da .Camara dos DcputQ.dos 'riu
mero 60; do 1922; que .abre,. pelo Ministcrio da Justiça c Nc-· 
gocüis IritcrioJ'eS, os ·creditas especiaes do -19 :638$346, ré is 
5 :278$7;8 c 4:800$, ás verbas 15', 18' c 27', do art. 2", da; 
lei n. '4.:242, de-...1921 (com parecer (avo·!·ave~- da. Comrnissao: 
de Fi!Janças,. n. 228, de 1922); ·. ' 

. . . .1'· discu'ssão . do proj c1~to ·d~ Senado n. 67, de Hl22, au .. · 
· . :torizando _o· G'overno a abrir · um .credito até a . quantia de 

. 20:000$, para o fim de. serem resLittJidos à :Eiscola de. Engc- ' 
. I nharia :de Bello Horizonte ·os creditas 'por ella pagos á Alfan-

. d~ga di:i Ri_o .de ·Janeiro, pc!a importação, cm, 1921, de mate-
. ·rurl,. machm1smos,. ac~essorws e drogas destmadas ao. curso 

de ,chimica .industrial da referida Escola. (com pa1·êee'~ favo
ravel il{/. Ct?rnmissãp de Constituição n, 2114-, de 1922) ; , 

. ' Diseu:ssão tlhica do 1!ét'o do Prefeito. n. 5, de ·1921, ú· rc-
. : solução do Conselho' Municipal qu_e dec-lara docentes da Escola ·· 
:. Ni)!'ínal toçlos os·. qué, durante.· um nnno l'cctivo, regerem tu'r-' 
,n~I!S d~ .. 1!m~ o 'umai~ ~i~ciplinas (corn pm•ecer contrario da. 

Com.m·t,ç.ww de Gonsl!.tmçuo e voto e.m; sepm·adfl dos· Srs. Lo
.1le,ç Gonalve.ç' c El~ d.e Sonza; parecer n.. 296, dP. ffl22); · ·· 
.. · ·. I Disctissúo· unica do véto do Pr,nfcito do. Disf.ricto Fcd~rnl 
- n,·15, de 1922,-ár,esolução'do Conselho Municipal qtw exonera~ 
.rio qualquer ··rcspônsabiiid~tde na falta da qmiritia <le rl;i8 · 

... a :773$180, vct•ificada, cm 1!!18, na agencia .do It•a,jà, o agcnt.o 
·Jóão· Jo:só de Abl'CÜ o o nscrivÚO' Julio Coel~o . (com va!'IJCC!~ 
·contrariá ·da Commissilo de Constitu.iÇ!'lo, n.. 297, 1922); 
· 2• discu~são :da proposição da·. Çamarn do~ D~put'ados 

u; '107, do'.1922. autorizando ·o pagamento dos compt•omissos 
· do recenseamento correspondente nos exercícios de· 1920 o 

'1921 com, os .saldos dos creditas rcvigoradoo. e rela Li vos aos 
alludií:lo's excrcicies (com parecer favoravcl' da Commissúa, 
de F-inanças; n. 228, âc ·-1922);, · · · · 

. . . Dis·e.u.ssão imica do veto do .Prefcif.o do DlsLricf.o Fedrral 
' n.- lVI, dc.i!l22; ;t rosolt1çúo do Conselho· u\ftlmicipal, q1w in

. cluc nas disposiçves do decreto .n. 2.316', do 1920', os docen
tes da Escola Normal· quo, nomeados por concur.so, tenham 

· mnis' do qpntró annos do nomeação c exercido n regcncin ·do .. 
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·.turma durante um anno lectivo (com parecer contrario da, 
Co1nrnissão de Constituição, n. 247, .de 1922); 
. ' 2" · discussão dó proJecto do. Senado ~. ÚO, de 1920, 

autorizando a .aberLura de um credito na impor.tnncia' ·de 
:3112 :337$!00 para pagamento de salarios devidos aos. opera-· '"' 

. rios da Imprensa Nacional .o Diario Of{icial, no exe_rcicio de·. 
1913. (com 1Jarecm• da Commissão de-. Finança~, offerecendo 
substitutivo, n. 252, de 1922); ' · . ' . . · · ' · 
· · Discussão unlca do véto do Prefeito do mstricto Federal, 

.· n •. 3'7, de 1922, á resolução .. do·Oónse!ho·MuriicipaLque manda· .. 
• -. abrir' o .crrdeito que for necessario para. indemnizar as antigaiJ ·x 

" . pro!:essoras subvel)-cianadas do_paga~ento de .alugueisdas·,ca-, · 
sas om que funcc10naram as respectivas ecolas: (com parecer · 
f~v.oravel 1a Comm·issão de. Constituitifio, n. 136, ~e 19~4).; . 
- · 2" discussão da· proposiÇão da Camara· dos Deputados . · 
n .. 79, de -1922, que abre, pelo Ministerio da"'""Faúmda, o cre': 
dito especial de 127: 564$5i6, para .pagamento d.e alugueis de 
dous arma'z~ns alugados á. Alfandega ·de Porto Alegre, ao · · 
Estado. do R1~ Grande do Sul (com pa1•ecm• favgra,vel da Com~ 
1niwsáo' de· Fmanças, .n. 260; de 1922); . · , . · . ·· • -. 

. I: ' ' . . ' ·. . . '" . ' ·. . . 
. · · 1" discussão do pr-ojecto do Senado n . ....-'77, de· 1922, ·ali"' 

· torlr.ando o Governo a fundar um .),latrona:to Agricola, .no E!!;;. . 
'Lado de Alagoas, de accôrdo com a Iegislaçãp vigente (qom 
parecer (avoravel da .Comimissãó de Constituição, ·n. '303, de· 

., 1922); • . . . 

· · i" discussão do p~o.iecto .:do. Senado' n~· 78, de. i922, au
torizando o. Governo a fundar .. uina. Estação Experimental de · 

... Cultura do Algodão,. rio Estado de 'Alágoas {.com· pareçer~·ra-
.vorave_l dá Qominissão tJ.e Constituição, fi, aos; ~e 1292F ..... . 

r.evantà-se a sessão ás 24 horas. · ' · 
.. "· 

' . ~-.,...·,' 

" r·. ' 

127' SESSÃO EM 6 DE DEZEMBRO DE~1922 . 
. . ·-. ' .. ·. 

. . . . . ' . : : . . :.. . . . .• . . .· .· . . \ . . 
' ': 

-. PRES!DENCTA DO, 8~ .. E:ST4C!O COIMBRA, PRE!3fD!mTE_; 'A, .AZ!IREDO,. "· ' 

VJCE-PRESTDENTE; SIT.VER!O NERY, 4? 'SECRETARIO 
. . ·' . . . - . ' •.• ,. , . r . . ~ .... :. , ' .· 

A's i3 i /2 horas abre~se a se'ssão, a que .concorr.em Ós S~s.· · 
A, Azeredo. Abdias Neves, Hermenegildo de. Moraes, Mendonça, · 
Martins, Silvcrio Nery, Lopes Gonçalves, Lauro .Scidré, Indio ·do 
Brasil, Gado!'redo :Vianna, .José Euzcbio, ·Costa: R,odrigues, Eloy . 
d·e Souza, João- Lyra, .. Tobias Mimteirci~ Antonio Massa, Manoel . 
Borba, Rosa e Silva, Euzt~bio de Andrade. Gonçalo Rollemberg. · 

• Siq1,1eira de Merirr.rs, Anf,)nio Noniz, · Bernardino Monteiro, 
J·eronymo Monteiro. Marcilio de ·J,.acerdn, Nilo . Peçanha, Mo;. 1 

'· dosto Leal, Miguel de Car'valho, p·aulo .de Frontin, .. Sampaio ' 
Corrêo, Irineu ·Machado, Bernardo Monteiro, Ado1pho Gordo, · 
AIJ'redo. Ellis, .José Murtinh•o, Ramos Caiado,· :.Olegario Pinto, · 
Carlos Cnvnlcanti, Affonso .Camargo, Lauro '•Muller, Vida! Ra
méls, lrelippe Schmidt, Soares .dos Santos, Carlos Barbosa e 

·yospn_c.ió do Abreu (44). . ..__ · 

. ·-

. . 

' < 
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Deixam do comparecer, com causa justificada, os Srs . 
. Tust~ Chermont! An~onino Fr~ire, João Thomé, Ben,iamin 
BaJTOso, Venancw Nc1va, Carne1ro da Cunha, Aràujo Góes, Mo
niz Sndré, Ruy Barbosa, Francisco Salles, Alvaro de Carvalho, 
Lu:t Adolpho c Generoso Marques (13). " 

E' lida, posta cm discussão c sem debate approvada a acta 
da sessão anterior. " ' 

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

' ·~ . ·EXPEDIENTE 
Officios: 
Do Sr.· 1• · Secretario da Camara dos 

lendo aR seguintes · 
"' 

PllOPOSIÇÕES " 

N. 163-1922" 

O ·Congresso Nacional decreta: 

Deputados, remet-

Al'L f•. · Fica o Governo autoriz.ado a fazer as "obras de 
, iJt~c carecem os portos maritimos ·de Uapemirim c São Ma

Lhcuf'; 1!10 Estado do Espírito Santo, despendendo-se com as 
do primeiro,· até dois mil contos de réis e com. as as do se
gundo, até doze mil contos de réis, e fa~endo, para tae$ fins as 
operacões de· credito que se tornarem necessarias, ttido de 
acoôrdo com os estudos, planos definitivos e orçamentos or-· 
ganizados pelo Ministerio da Viacão. . · 

· Art .. 2". A autorização constante do artigo antecedente 
só entrará' em· vigor quando o GoverJ;lo do Estado do Espirita " 
.Sa)lto> houver construido e posto em trafego: 
· · a)· a extensão total da 1 Estrada de Ferro ítapemirim, 

destinada a ligar o porto· desse nome ao entroncamento das 
diversas linhas da <tLeopoldina Railway, em Cach-oeiro de Ita
pemirim;.···. · . · ·· . . ... · · · 

· · . b) cincoenta . kilometros, pelo menos, da Estrada de 
F·erro S; Maheus; · destioocLa · á.s regiões · centraes do BraÇO 
Sul do . rio S. Matheus · · · · • • 
· c) dois terços, ·pe!Ô menos, da extensão total da· «Estra-

.. da de Ferro· Itaunas», dl)st.inada a ligar o porto de S. Ma
t.hélis pelo valle ri-o Itaunas ·â fronteira do Estado ul:l Minas 
Geraes, no ponto mais prúximo. e mais conveniente para sua 
futura .liS'acão · com a Estrada de Ferro Bahia e Minas e de 
modo a poder· ser ·utilizado como trecho da ligação ferroviaria 
entre o sul e o. norte flo pa,iz. · . · : · . · . 

· . · Art; .3•. •SI o Governo do Estado do Espmto Santo vwr a 
prefe-rir a oxecuciio por conta propria, das obras de que cure-1 
cirrem os ditos portos de Itapemirim c S. ~atheus, poderá 
O· •Groverno da União 'c-onceder-lhe: · 

a) · o privilegio de construcciio, uso cgoso. perpetuoti de 
taes obras! sem omis algum para a União, de accilr.clo com os 
estudos, 'P anos definitivos c orcamentos que forem apprtlva-
dos pelo MinisLerio. da Viação; ' 

li) isencão dos impostos c taxas ulfandcg;irias cm. geral, 
com !'elução aos materiaes, ·machiismos e. UTJ11arclhos Jml)or-
l.ndos para ns mesmas ·obras. . ,. · 



184 
• 

' c)' ·os f.eh•êhÕs' de marinha. convergentes para os mesmos 
, porto~. e !lhas correspondentes, com reser~a, p9rém, dos. de 

que a Umão necessitar para installacão de servJços fedoraes, 
ou para obras de defesa; , 

d) a percepção da taxa aduaneira de 2 %, ouro, especial
mente arrecadada poJas alfandegas que vierem a ser instal-
ladas ahi. , .. . . . i, . 

Art. 4". 'Fica o Governo tambem autorizapo a hegociar, 
. como entender, a rescisão da concessão e da garant.ia de juros · • 
· dadas para a construcção do. port,o maritimo de Victoria, no 
Estado do Espirita· Sa,nt.o, eneam!Pandú, pelo que valetem, a:l · 
obras iniciadas e .materiaes respectivos, . bem como todos os 
terrenos, edificios e installacões c·orrelativas que a Companhia 
Porto de Victoria c a 4eopo!dina Railway, possui rem ·nas. 
duas marg_ens .do mesmo porto, inclusive li. ponte. provisoria 
de atracacao sJtuada na margem sul. . 

· Paragrapho unico. A operai;ü,o de rescisão c de ·encam-
pação acarretarÕi a ·obrigatoriedade, p-or parte da «Leopoldina 
Railway,, 'do empregd de todo o. producto em material ro- ,-
dante para as suas linhas em gerah · ·, 

Art. 5°. Uma vez reaJiz,ada a operação de que trata o 
1irtigo antecedente, o Governo promoverá. o acabamento do 
~,recho de cães iniciado c obras complemicntarcs c tambem a1 . 
construcção completa das novas extensões de cães necessarias. 

Paragrapho unico. Si os orcam.ent.os. ordinarios dos exer- ·. 
'cicios financeiros de 1923 a 1926 não comportarem -ou não 

1. contiverem verbas para a execução . de taes serviços, enten
der-se-lu autorizado o Governo ,a fazer as operações de cre-
dito que forem. necessarias ao mesmo fim.. . · . 

· Art. 6~. ·Ao contrario do que estàbelece o art. 5', poderá 
o Governo, si o preferir, ·entrar cm accôrdo com o Estado do 
Espirita-Santo c ceder-lhe .os bens resultantes da. operação de 
que trata o arL 4', em troca da obrigaçãD formal, por 
parte do mesmo Estado, não 'só de terminar as obras de alve
lllaria do trecho de cães ·iniciwo e respectivos aterros, edifica-

. cães, apparelhamentos e. outras abras complementares, como · 
·tambem de proseguir na constru·cciio compJ.eta das novas l·x
tonsões de cães necessarias, tudo.· de accôrdo .·com oa estudos, 
planos aerinitivos c orçamentos que forem approvados' pelo . ' . 
Ministcrio da Viação. · .. · · ·. . . . ... 
. . .. Art. 7'. Na hypothese do .art. 6', o·Governo· concederá àci 
Estado do Espirita Santo, em. re,lacão ao porto de Victoria, .. 
direitos c favores ídehticos .aos que constam das alineás a, b, · 
ced,doart.3~. \ . ·. · 

Art. 8°. No . caso . de eonstruccão, .~ela União, das Óbras 
dos portos de Itapcmirim, S. 'Matheus 'e Victoria, conforme os . 
arts. 1: o 5•, fica de antemão autorizada a entregá das obras · 
desses portos a outrem, para oxploracãD a titulo de arrenda
mento ou parceria, cabendo ao Governo do Estado do E:spi- . 
rito Santo o direito do prefcrencia para tal exploração na · 
base da melhor proposta apresentada. · 

· Art. !l'. Fica o Governo autorizado a conceder. ao Es
tado do Espirito Santo isenção dos impostCls o .taxas adua- · 
noiras em geral, com rclacüo aos materiaes de 0onstruccões o 
de trafego que forem importados para as Estradas de Ferro 
It.apemirim, . .S. Mathcus c !ta unas, mas ·sómonte emqun.nto 
•essas estradas forem propriedade de poder publico estadual. 

I 

/, 
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:ÀrL'. '10. Fica o Governo ainda autorizado a promover no 
Estado .Jo Espirita Santp, mediante .contribuição, por parte do 
Governo do mesmo Estado, de metade da despeza, a oonstru
ccão das linhas tclcgraphicas de CasLella para Conileiciio. do 
Castello ·e Affonso Claudio, do 'Prolongamento da linha de Cas
tcllo para 1Muniz Freire, Rio Pardo c Sant.'Anna, de Coutinho 
para Alegre, Veado, o Divisa, de Cachoeiro de Itapemirim para 
Muqu'Y o Mimoso, do Santa Cruz., para Riacho, de Lage· para 
ltaguasstí c Figueirà; c do S. M·atbeus paru Nova V cnecia, 
promovendo, tam:be!U; a installacão de estação de Paineiras . 
na. linha de Cachoeiro de Itapemirim, daestat.:iió iln Villn. ,ve
lha1 na Hnha ahi existente, e das esta~ões de Páo Gigante, Bar-

• baaos, 'Collatina ·e Lage, na linha que a Estrada de Ferro Vi
ctofla a Mi•nas 'eonstruiu. ahi para . o serviço telegraphico da 
.Umao. ' . .\" 

' 
Art. lil. 11\evogam-se as disposições om contrario. · 

· . Camara dos Deputados, 2 de dezembro de 1922 • .c- ar
nolfo Rodrigues de Azevedo, Presidente. - José Augusto Be:
zerra de 'Medeiros; 1• Sccrata~·lo . ..;.. Raul Capello Barroso, .2• 
Secretario. interino. - A.•s Oommlssões de Obras Publicas c do 
Finança~. · · · 

. • N; 164, __, .1922. 

•O Congresso Nacional resolve: · 

. Artigo unico. Fica autorizado o Presidente da· Republi.ca 
/ a abrir, pelo Ministerio 'da Viação e Obras Publicas, Q c_r~dt~o 

especi-al de 182:385$, .para occorrer ás despezas de mobthar1o 
·o installação dos 'serviços da Repartição Geral doa Telegraphoa 
no novo edificio cm construccão, na capital do Estado do Silo 
·Paulo; revoga.m-se as disposições em eontr~J:rio. · , . 

. Cama~a dos Depu tad()S, i de d6zembro dé 1922. - j!,r- . 
nolf ó Rodl'igues de Azevedo,. Presidente. ~ Jost! Augusto Be-

. · zel'ra' de. iltedei1•os, 1• Secretário. - Pedro ·da C O$ ta Rego, 2• · 
Soc~·etapio . .:... A' Comiphl~üo •lo f.innncns. · 

I , 
1 . r 

N· •. 16li - ! 922 
I 

' . 
O Congresso. Nacional. resolve: ·-,. 

' . 
Arti-go unico" Fica relevada da prescripçãó em qne !ncor

'rct~ a pensão (sold~) deixad_a a D. Veronica .Rodrigücg do Oli~ 
~·eira, por seu martdo, José HenrJ.quo de Oliveira, 2•. sargento 
da Brigada Policial, relativa ao .periodo de 17 de novembro de 
190·\ a 30 ·de junho de 1909, pn.ra que o possa" receber do Tha- · 
souro Nacional, abrindo-se ·para tal fim os UCJcossarlos era
ditos e revogadas as d isposiçõos em contrario. · 

· • Camara doE Deputados, 1 do dezembro do 1022. -'- 11.1'~ 
· nolfo Rodlvig!les ele Azevedo, Presidente. - José Auausto Be~ 

:::el'!•a de Medeiros, 1• ,s:ccretnrio. - Pedro l)q. Costa R~uo, 2• 
.Secrotari!J,. _, A' Donrmj~siio de Financ11s. · · · · · · ·· · 

I -·-~ )• '•O• '•O~ O,,,,,.,, .. • ' 

' .. 

. 'i 

., 
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' 
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ANNAES DO SENADO. 

N. 166- 1922 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo unico. E' consideraí:la de utilidade publiC!l a As· 
sociaçllo das Senh_orns Brasileiras, com sóde na Cap1tal E'e
ucral; revogadas as disposicõe:. em contrar10. · · 

. ' •. Carnara dos Deputados, 4 de d.ezembro Ae 1922. - Ar-· 
· no!{ o Rod1·igucs. de AZevedo, Presid.ente. ·-· · . Jos.é Auo.usto Be- · 

zcii'iU. de -.Medci~.-;sl\·. 1 o · Sccrct:lric, · -· Pe.di'o l!.fJ... (!n8.f:(l.'.1;1ego~ :·.2~ 
Secretario. -· A' Commissão de Justiça :e Legislac~o. • '• · , 
. . Do mesmo· Sr. ·.Secretario,· communicando que. approyad(ll· 

(' nmeLtido á s'anccão o· projecto que manda· reintegrar no 
Iogar de fiscal do· imposto· àe consumo. em S. Paulo Alvarlil · ' 
i"raga Moreira. - Inteiraao. · · . 

Dp Sr, Prefeito.· do Districto Fedêral, remettendo· as ra• 
zões. de véto que oppoz •tls seguintes resoluéõés do Consellio 
Municipal, que o. autorizam a: · ' . · · ·' ·. ·· · 
· · Dar' organização de.finitiva â Escola Pmfisslonal · Vls-
'!ondc de Cayrú; · · · . · / 

. · nesLabelecer, para todos os effeit.os, ao ajudante ·do El'i· 
1.1·epo~Lo de S. Diogo .o direito de equiparação aos dons offi..; . 
llines das repartições municipacs. - A' Coromissão de Qon-
~tituição. . . 

. Do Sr. Washington Oznrio de Oliveira, ,juiz federal em 
8. l'anlo, communicando ter recebido os. livros :eleitqmes re- .. , 
mettidos pela Secretaria do Senado. - InLflJrado. · · . 

D.o,'Sr. A. Carneiro. Leão, coinmunicando. t.er. as8umido o 
exeroicío do cargo de director. da Instrticcão Pub!jila Muni
cipal para que foi nomeado pór decreto· de 24 do corrente. -
[ntetrado. · · 1 ·•: · · ·• -

: . ·Do Sr. :Pr.' Caetano Lopes, pa~tunpando. hayer sido no
m(Jado director da Estrada de Ferro Central do Brasil por de~ 
creto de 27, do corrente. - Inteirado. .· ·. , · •· · · · · · . . · . 

I • • • • ' 

O Sr; 2' Secretario declara que· rião há pareceres; . 
' ' . ·, . ' ; . -•. ·- I . . .. ' ... ' . '· .. I'._· _; ' . . . 

(Deixa a cadei1·a da prP.s·idencia o Sr. Estacio Coimbra e 
... ll assume o Sr. A. Azeredu. · · 

O Sr. Presidente·- Continúa· a h~ra do expediente; 
Tem a palavra o Sr. Adolpho Gordo. ' 

o Sr. Adolpho Gordo ·- Sr~ Presidente, não tendo podido . 
ouvir o .. discurso hontem pronunciado pelo no'bre senadQr pelo 

. Districto Fedei·al _cujo nume ·pel}o licença ·para declinar, o 
. Sr . .Iríneu Ml\ohado.:a proposto. du- projecto· de lei de'imprensá, 
aguardo a publicacãd integral' desse discurso 'para exJ)or deti
damente peranie c Senado os motivos· qu'l i.leterminaram ·a 

· apresentação · do proJecto e as diversas fontes de suas dispo- · sicões. ' ' . . . . . . ' ., 
:i ' ' ' : ', ' ' .. ' ' . 

Cabendo-me, como relator, o direito de fa!lar, mais uma 
vo?.,·nesl;a lorcnirn disussão, afim de dar uma respqsi a· aoo .,,.n .. 
dores que impugnarem o projecto, tomarei· entliri em ·conside· 
racãd aquelle discurso,; ' · · · . · · 

'. ' (: ' • v 

'· 
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Devo, porém', desde já reco;;dar o -seguinte facto: 
. Quando no começ~ da actual sessão, presidindo a Commis

siio .dê .Tustica e Legislacão, referi que estava estudando um 
flrO.JOCtn de lei .de imprensa, em virtude dê uma delifot•ra~.;;.o 
tomada em uma reunião ha.vida em S. Paulo. a que compare
ceram os ·representantes federaes dssse Estado e os chefes do 
oarl.ido republicano pnulísta, communiqueis quaes as mi n!ia,; 
ldéas em relação a esse assumpto e. quaes as linhas ·geraes do 
.r~rojccto .. Dise que, m:n r,ninha opi~Hio, o projecto !levia c~m
por~se. de: quatro artigo's: um abolmdo o anonymato na lm
'r)rêrisà; · oúti·o assegüi·uúuu · ú. dil'eitü de yesquizar, · nu.tro o rli
~ci Lo de resposta, nÇ>s ,niqldcs da l!lg!slaçao fran~eza, ~ o ui~tir110 
rr,npondo pena~. pecumarras para a mobservancra dessas djspo..: 

srcorPáreci~-me entã~ qu~ e·ssas medidas seriam bastante efri- " 
c~zrs para a moralização e dignificação da imprensa, impu~ 
dmdo os seus· excessos· ê abusos. . . 

. · Não formei tal opinião ·tendo e mvista quaesquer prOJ<1-
otoo. nn est.11dos que me tivessem sido offerecidos; mas oelo •B.

'. tudo. que fiz das d!spo'àições · constituoionaes, das leis de 
varins pa,izes'tmltos e especialmente de um magistral parecer 
elaborado pelo meu.· saudoso amigo Anizio de Abreu, na Ca-

. · mm·n <!'os Deputados, em i897·. . · 
.· .. /1 essa sessão da Ccimmissão de Justiça e Legi'i!lação esteve 
.presente O' Sr. > Irineu rM•achado. · . 
. · · - Entretanto, como- todos· quantos fora,m por niim ouvidos 
sobre tal projecto. o consid.erassem deficiente, entendendo qu!) 
o Congresso''dévia fàzer uma ·lei completa sol;lre a imprensa; 
resolvi .'solicitar o!l: subsidies dos eompetentes e o auxilio dos 

. meu~ nobres collegas 'da Commissão; afim de elaborar um 
· ·. pro ,i ecto digno do. estudo e do voto do Senado. · 
. · · . . Qna,ndo me .. for dai:! o responçler o discurso -do nobre Se
.. nador. ·pelo · Dist.ricto F.ederal:. relatarei, de · um modo· com:
pleto, todos o.s .. e~forços que ;fiz para bem ae:vir o meu paiz. 
A outra declaraÇao que deseJO fazer é a segmnte: · . 
. · .. tj:oTr;tem requer h à proroga(lã.o da se !!São,· no ·exeroicio 'de· 
um dtre1to e ao ·mesmo tempo em cumprimento de um dever. · 
·.. . O art. 99 (fo Regimento· dispõe que antes de o Presidente 
da,r a ordem .do.'qia; qúalquer .Senador poderá pedir que se · 
prorogue a ses'i!iio e. h ontem. terminada. a hora da sessão. e 

. antes de. ser dada a ordern do dia; requeri a prorogação. Por-
. tarito, o .. meú. requerimento; o acto da Mesa, submettendo-o li 
delil)et:aÇão da• Casa, é a, yota.'ção, são actos perfeitamente Ie-

. . gaes, .. ·. · .· . · · ·. • . 
· . Cumpri um.' dever. porque desde que o projecto foi .in
cjuidó na Ol'dem do dia. tem.:.sc Jrinç,acln mão de. todo~ os meios 
para.· impedir-se a sua discussão e votação. 

: · .E tratando-se .rJe. um projoét.ci. de interesse publico muito 
inmorlanl.e .. que visa uri1 prohlomn que .necessita ser resol
vido com urgencia, a, minoria do Senado não tom o direito 

· de .imrie9ir quo a maioria se pronuncie sobre esse grave as
. sumpto -. ou re,ieitnnrlo o nrnjecf.o ou anprovando-n. 

· · · Como Relator· tenho o inclr.clinavel. dover de osfori,\ar-me 
para que se,ia discutido o· ynlnclo,. oppondo nos expr.dicntes 
oh~f.ruccionisf,as. J110didn,s l,cgitim~ts. frmdadas na loi quo rege 
os nossos t.rnbnlhos. (llfnito bem.; muilq l1em.) · 

\ 
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o Sr. Antonio Moniz - Sr. Presidente, talvez o illustro 
Jlr,;sidento cff'ectivo do Senado, cujo n~.o comparecimento á 

· sessão, do hoj o n~u.it~ lamento,. ignorasse, p()r •estar som~nt~ . 
h a alguns dias dmgmdo . os nnRRo~ trabalhos, que o . humildo " 
Sl'nador pela Bahia tem. estado arredio da tribuna, da qual . 
se deshabilnou, devido ao seu afastamento do .. Parlamento por, 
cerc.a ele ·seis mezes, no exercicio· de outras funcçües. · . . · 

·. . .Se, al.gumas vezes, .a tenho occupwdo é-. em virtude: de cir- . 
currislancias que, de fórma. alguma, pude evitar, como acon-

. tece no prr~sente momento .. foi ó .illustre :Vice-Pre.siden~o da ·. . · · 
fiopubl ica, f!UP.m, por occasiao do mc!dcf!tC, h ontem aqui o c, . · · 
tic·nido, c que. ainda perdura na menu)l'Ja do todos ·nós, re
ft!I?u-so á minha humilde. individualidade_ de modo que me 

, Ct:lnpelle a vir mostrar que S. Ex. nenhuma razão teve par~ 
proceder da maneira porque o fez. · . · 
• Sr. Presidente, quando, na sessão 'ultima, .o eminente Se-'· . ,•. 
na dor pelo Dist.rict:o Federal, terminava o seu brilhante dis~. ·.· . 
curso sobre a lei de fixação de forças, foi obse:rvado por S. Ex; 
de que a hora destmada aos nllssos trabalhos, estava esgo-. 
· I .ada •. Nessa occasião, o Sr. Senador Paulo de Frontin solici.tou 
du illustr~ 'Presidente .dQ Senado ,permissão para. continuar' 
com a palavra na sessão seguinte; Incontinente,. o honrado: 
Stmador por S. Paulo, Sr. Adolpho Gordo, pediu a- palavra · 
pela ordem ,e requçreu que. a sessão fosse prorogaqa até .rüeia 
!!Oito. Este, requerimento causou; como era,· natucal, · espanto ·. 
ao~ SenadÔres, que préviamente não ·tiveram. scienili.a. da sua · · 
nnresentacão. ·Em. o numero desses acha:va...:me ·eu. O Presi~ .. • · 
dimte do Senado, ao nosso .ver,· não pó dia. acceitar o requeri~ 
:nento do Sr. Adolpho Gordo, • por isso· que S .. Ex. já havia · 
declarado que o tempo da ses~ão estava esgotado. · ... · . · · ·. 
. Póde ser que, no rwsso protesto, · tivQsse havidó a1guma 
vehemencia; póde. ser 'mesmo aue a ·razãQt estivesse do lado 
do· Sr. Presidente;· acredito ·que S·. Ex. tivess.e agido de boa fi\, .. 
julgando. que. devia acccitar .. o requerimento apre~entado peló · · 
tlminento Senador por S. ,Paulo; mas. o que S. Ex; nãc ·podia .. , 

.. m'o. censurar aos que pensavalll . qivcrsame~te da· fórma. por · 
~1ue ·o foz. -· porque S. Ex. fez. ma1s do 'que .censurar .;.... usou ' :-
de termos cm desaccôrdo com as rcgràs da .. cort.ezia,· ·de : ' . 
·termos que nunca devem ser' utilizados· pelo cidadão invest.ido ., 
pelo povo brasileiro d.a r~üssã!l de presidir ús'se~sõos,do Se.:.~ _;: . 

·· nado .. S. Ex. ·não· devia. Jamais u•sar. de.· e:x~prcssoes que· pu-· .... 
dos sem magoai' ou. susceptibilizar. os ·Senadores. · · · . ' 
. Sei bem que o nosso Regimento dá ao Presidento ·o di-

.. T'tJif.O da advertir n·ominalmento a ,qualquer .uill dOS membros· 
· de~ta· Casa, mas este direito esfá suJeito R regras estabeleci- • 
óa:S, pelo mesmo . Regiment!J,· regras. consubstanciadas· no 'ijeu . · 

- artigo 40, que diz o segumt~: · . . · ·· · · · · • · , . . 
· «Nos casos dos arts .34 e 38 o em' outro!! ·similhantos o · 

' Pl•esidcnte advrrtirá o ;Srmador; usimdo.•da formula: Att~n.:. 
(•ilu. So es~a aãvertencia não ba'Star, ,o Presidente ilirá: ISe- : 
nhor Senaaor F ..• Attenção: o ~e :àlnda !ór'. infructifera esta · 

· ··advcrt.encin nominal, o 'President;e consultará· a Casa se .con-
8enlc. em r.ue o. Senador sc.ia .. ,convidado .a rbtirar.:.so, devendo 

. . n: deois~o ser tomada por do~s terc·os.~. . ... · .. · · . · .· . · 
. F·Cll7.!11Cnt.e o ho~rado VIcc~Prcsidcnto da Republica não· 

qmz. apphcar ao. hmmlde Senador pela Bahia a 1Jonn maximn 
f.OI' pr.(O IlOmC,» , , · . - . 

.... o 0 o o i 0 ·- ·-··R.:.,.' ,,,o O 
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. , . ~/Vejamos 9. qu!l prescrevem os citados a~tigos : .. 

O art. 38. diz «qUe não. é pr:rmittido at.tribuir más inten
eli.~s. usar de e.xpressões desrespeitosas para 1om os Scnaa
lli ires, . Depu lados, , Chefe . da Na1;ão e membros dos poderes · 

.. publicos ou nomear aquella cuja opinião se approva ou im
pugna não sendo por' me.io indirecto, salvo o caso do versar 
a questão sob;·~ ernenda, sendo. nccessario determinar:, o lJ.U-
tr.•r pelo r,nmc." ·. ·.. . . 
· '. Sinlu profundii.mcnte, Sr. P1'esídente, que. o honrado Pre
sidente 'et'fcctíYO'' do ·:senado lião se achll . pre~ente pa1•a pedir 
a: S. Ex. P. fineza de iildicar qual a expressão de~rr.~peito,sa , 
.para alsum Senador ou Deputado, para ó. Chefe da Na·ção 'ou· 
quilm quer·or,ue fosse, usada. rlOr 'mim na sessão·do hontem, 

,,· 1 .• 

·-,1.. ' 

O art .. 38 d~ R~giment6 di~ o seguinte: · . . ' . . ' 

"Nenhum Senador poderá fallar contra o vencido, 
, nem~ usar de linguilgom descortez, referindo~se ás de

.· . liberações' do. Senado, cujas· decisões não podeni soL' 
.objecto de censura de qualqper de, seus membros.". . ,, ' 

. ' . ' . ' . , ' . ': -_ , . ' ~ I 

. · · · . 'l'ambem, Sr. Presidenb·o,. quando, antes· do .Senado se pro
:nunciar sobre o requm•imento Adolpho Gordor lamentei que o 

- Sr. ·VIco.:..Presidente'cta· Republica acceilassc o mesmo roque
·. rimento não usei de uma só expressão· que, ao menos de longe,' 

. r pudesse'. susceptibilizàt', ·nem a ·.S. Ex, nem ao. illustre autor 
· · .âo requerimento.· · ·· . .· . . . . . 
. ·. ·.. . . Por' consequ'enéia, o Sr .. :V ice-Presidente ·da Republica, 
··.chamando a minha attimção -· . não direi nominalmente, por-

que S. Ex. não. declinou o .meu nome, apenas alludiu a .um 
Senador pclà- Bahia, dos quaes cu era hontem o unico pre
sente.-. t'el~o sem -razão;' agiu· sem a devida calma;. agiu --

.. peco licença nara usar da expressão - apaixonadamente. . . ' o facto e r sobre modo lanientav.el, porquanto, •quando os 
constituintes • amm~icanos estabeleceram que a presidencia do 
Senado· fosse dada ao Vice~Presidente da Republica tiveram 
em mira colloear nessa: posição um cidadão que' se conservasse 
alheio. ás questões·· part.idarias que se agitassem no seio de · 

· tão. conspícua· corporacão .. O fim principal. dos .legisladores • 
. americanos; e ,daquelles ·que posteriormente os imitaram. foi 
· exactamente este·: que o Presidente âo Senado· se conservasse 
. ~xtra,!lllo · ~s .-P.aixões yiartidarias, 1tfim de.· que, _com. a maior 
1sencao, .dJrJgJsse os trabalhos desta corporacno e tomasse 
suas decisões inspirado unicarnente no esp~rito de justiça. · 
· . E esta, S1•. PreS'idénte; tem sido a. praxe seguida pelos 

.. illustres' brasileiros . que teeni exercido o· cargo de Vice-Pre-

. ':sidente da• Republica. V;-:-Ex., quo vem acompanhando toda \ 
· :vi~a politica d,o . Brasil .no reg1men actual, sabe perfeita-

.. mente que .. os Jll'ustros ctdadaos ·que. occuparam o cargo· de 
Vice-:Presidentes da. ReJ?ublic.a, d!Jsdc Q Sr .. Mannel Victorino 
até o Sr, Bueno: de Pa1va, L1mhraram sempre em oxercer as 

. suas func~ões do .modo que não· sus~eptilíilizas~e!Jl nenhum 
. dos Senadores, tratando-os ·com o maJOr cavalhcmsmo. Tal-

. -'.voz mesmo os ·Annacs rio ·nosso Parlamento não reglstrém um 
s1\ irícidcnto entre o Vice-11residentc da Republica, no exerci
cio do 'caJ•s·o de Prosiclcntc do. Senado c qüalquer. dos Sena~ 
dOJ'CS. . , · ' 
· ·Sr. Presidente, repito: sinto que não. se ache p1:eseuto 

C! S.r. Yi.c'.e.,l)resilento pa. ).:\cpu!Jlica., porq1.1e que1'ÜI pçdi~ ~ 

' ' 

-· 

, I,· . 
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S. Ex. JHJriníssão para chamar a sua.attenoão para um i.opico 
. do Manual do Senf!dor,' e~ qqc o saudoso. cqnselheiro Affonso 
Ponna1 quand:o Vwe-Pres1dente .da R~p!lhhça, commonlando . · . 

. . o Rog·1monto do Senado, transcreveu as segumLes palavras 1 de · 
ominenl.e esUtdista ingtoz, cm , que, com muita clareza, espe:-

. cifica as condições. nec,ésarias para que. seja bem desempo- · 
· 'nhada a 'funcoão de Presidente do uma Casa (]O Poder Legisla~ 

tivo·: · · ' · · ' ·· · · ·.· · 
. . . . . . I . . : , .. . : ' . ··. . . , . . . , 

"As qualidades, ·qU~. dev_em ter um. Pr~si_dE!nte. de . 
urna Assombléa LegislatJV!' .sao; elevadas e dJffiCJ!mente .. 
podem encontrar-se: reumdas em uma pessoa. A uma 
amplitude de intelligencia:,. capaz· de .. abracar os mais 
extensos a.sspmptos, deve unir-se a. faculdade de ~escer . • 
com exaci,Idao aos menores '.detalhes;· a um respe1to· te~· · 
naz pelas fórmas, uma consideraÇão litieral. pelos prin-. · .· 
c"ipios; aos habitas• de laboriosa investigação, as facul-' 
ri ades de' prompta e immediata decisfíil; 'a· uma feicão . 
zrdosa pelos privilegias ·da ·,camara, uin .. profundo 1 sen.: · 
Hrncnto de seus deveres; a ·uina frimeza •capaz de re~: ,. 

'. si:lt.ir a todas as solicitacões, 'lima ·suavidade de cara-. 
cl.cr. que possa recebei-as, sem 'impaciencia; e a uma· .. 
rlignidade de decoro -publico.· correspondente .á -natuJ•eza ' 
dos grandes •assumptos,. impondo ·respeitos necessarios · 

. para conduzi!-(!&, uma úrbanidlidé pesso!ll, de maneira, · 
que possa ·suavizar a aspereza dos negamos ·e ornar. um . . 
cargo de ~everp trabalho com a 1-elegancfa c_oriciliatoria : · 
de uma sJtuacao -desafogada.". . . 1 - · • ' • 

' ' : ',·, . ,' ' I. '.. • \ ' ,: : " ,•, I ' 

. Eu não p.ego ati ·sr.Vicé-Pyesidenté ·da Repub~ic.a-.as guaL 
hda<Jes precisas para. exercer. :O· cargo de,- que f01 · mvest1do. · 

·Entretanto, ·nenhum mal faria 'ai S. Ex. ·a· leitur{!._e a medi~'· 
·tacão das palavras que acabei de ler; para ·que S. Ex. se com
penetre, Illio só do que deve ·ser, sinão mais gentil, peio menos 
·mais ·tolerante com· os Srs. Senadores,· bem;, como que si . · 
s; Ex. é politico,.militante, si pert.ence :a :esta 'OU áquella.cor- . ·' 

'' 

'i'r.nte em que ;se acha dividido· o Senado oü o. ·paiz, t;leve, ·quan-
do se sentar na cadeira de Presidente dei Seriado, làmbrar-so 
unicamente de ·4ue 'é um magistrado incumbido de zelar pela · ·. \ 
fiel applicacão ·do seu Regimento.. ·. , · 

.. Mas, Sr. Presidente, por que' .tarito .. se irritou o ·mustre 
lresideJif.~ _effe~tivo. que, ali.áS nada tem :qu~. ver direc'f-!u'nente 
com as i.hsçu_ss,oes do Senado ~ s .. Ex; .pelo. nosso. Regime:nt!>, . 
tem. que dmg1r QS nossos.·. trabalhos, .mas não ·póde emlttJr 
opinião sob~e. nenhum dos 'assumpt.os_, qué venham á .baila. :o escrupulo do nosso Regimento chegou a·o ponto de. não. con-' · 
siderar o V ice-Presidente da Republica membro da sua ,Com- • . · .. 

· nJissão de Policia Interna. •A ·sua accão se· restringe. unica- . 
·mente aos momentos em que o Senado.··está funccioriandó.-, ·· 
, Por que ·pois se apaixonou. S .. Ex;. na .discussão , de um 
,projecto, . esqueccndo-'se da· sua qualidade' de V ice-Presidente · ; ' 
,da ·Republica, para ser •o propugnador.,da'proposicão' .. que tem· 
por fim cercear. a manifestação dO pensamento ? ... · . ·. . . 

i 

. ... A verdade ·é. que. desde o inicio .da disc.ussão da chamada 
. lei de imprensa, S. Ex. se tom mat.rifestado;.:muito clarame,nte · 
, a favor ,da .sua RJ!P\Ovacão,''ql.lerendo; que,,_ qU!l!ltO ailt.~s,·.seja 

. e!Ia reme'Lf.Ida á C amara dos . Deputados. ·· . · . · 
· ... Mas, . Sr. Presiden_te, é lame~tav~I . qu_e, Eo~ ess·e. faeito 
,,es~E!Jil, S! ·s)!:_x .. <!9Sncozye~.C!D,)?.~ra p~~:rt~-~~d·-~ ... qrr. P!'d~Jl!. d!l-S' 
·nossas se soes. ·. """· cuega ao ...,vn o e Jnverromoer os 

IW'""'"'" ·~ 

·, 
•' 
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. oradores pura aparteal,os, obrigando muitas vezes a esses, 
si bem que constrangidos, a responderem-lhe 'de maneira que 
absolutamente não desejavam. , . 

Sr. Presidente, não f.Í curial que · as .·sessões do Senado 
estejam sendo perturbadas unicamente p·eJo facto de alguns 
dr, seull membros aspirarem se,ia appt·o.vada uma lei que não 
tem por fim regular os delictos da palavra, ·mas restringir a 

- manifcstaoüo do pensamento. E' larnentavel que por essa in
. explicavcl press~ em assumplo que nada t~m· de urgenQia, te
nhamos presenciado scenas que, de alguma fórma, tuo mal 

·impressionaram ·a opinião pubiica, entre as quaes a do i:le
nndo. funcionar até meia noite I ·Quando esse. factp chegou ao 
conhecimento daquelles que aqui não se achavam, natural
mente a impressão foi de que a situação do._paiz se havia 
llggravado sobremodo. . . · · · · . 

. · Porque não é curial ·que tal acontecesse unicamente para 
se apressar a ·votação· de uma lei cerceadora da liberdade do 
. pensamento, lei sem a qual. temos vivido desde a nossa inde- . 
. pendim.cia, sem que por isso .haja spffrido qualquer• retarda- · · 
menf.o, o :nosso progresso economico; -politico e social. Foi esta 
precjpitação que levou· o. Senado. a funccionar até. meia noite, 
obrigando o eminente Senador pelo Districto .Federal a fallar' 
durante oito horas 'seguidas I, , · . ·· · · 
. . Entretanto, Sr .. Presidente, todas as cousas teeni o seu 
lado bom. e o seu .lado máo. Si· o Senado alarmou o espirita 
publico, p·raticando ·um_ acto, que. depois de conhecido o mo
tivo que o. determinou, tornou-se, de alguma fórma, ridículo, 
para amenizar . esse facto, tivemos o grande prazer ... · . 

· . O Sa: IJúNEU MACHADO - Apoiado. 
· · O Sa.· .ANTONIO MoNIZ - ; .. de 'ouvir durante aquelle 

tempo· a palavra eloquente do .!lminente Senador Paulo de 
Frontin, . que teve occasião de tratar; com elevada competen
cia, de todos os problemas que dizem respei.tq á felicidade e 
arJ engrandecimento do Brasil. . . . , 

, O SR. :P~o~.uLo DE. FlioNTIN "- Muito ·agradecido a V. Ex. 
O Sa: ANTONio MONiz .- Eram estas, Sr. Presidente, as 

·consideráções ·que tinha' .a fazer, forçado· -pelo Sr.· Vicc-Pre-
sidente da-RepUblica. (Muito bem; muito bem.) · .· . 

.. . ·. -· ' \ . ' ' . '' . 

·. · O ·sr. Presidente,- Devo dizer ao honrado Senador pela 
.. Bahia que. o Sr. 'Presidente do Senado, tendo aberto a 'sessão, 

por necessidade inadiavel foi obrigado a retir~r-se. da, Casa, 
pedindo~me que· viesse occupar a cadeir.a :presidencial e. di
zendo-.me que dentro de pouco tempo estaria de volta. · . 
. Não conheço o incidente que se deu hontem; mas estou 
certo. de qun o honrado Presidente do Senado pretendeu ,ia-

. ma,i.s offender ao no~re Senador pela Bahia ou a 'quem quer 
que' seja. 
, Dur'ant~ .a ~essiio t.cmposLuhsa de ,hontein .. é 'provav~l 9uo 

t1vesse havrdo alguma cousa que fosse mal comprehend1da, 
razão pela quaL o Sr. Presidente desta Casa· chamou' a, atten-· 

• çiii:> do nobre Senador pela Bahia, Devido a esse incidente 
teve o Senado· ·ii satisfação de ouvir, hontem, durante 8 horas. 
a · bri'lhante oração produzi'da, pelo eminente Senador pelo 
Districto Federal, verdadeira e brilhante conferencia em torno 
.das nossas condiÇII'.íes e possibilidades 'eco:nomica'os . e. fina,n-

• 
' 
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coiras. :Jl:,ssa cxtraordinaria ot•açilo tio eminente Senado~ 
Pn.ulo de Fronlin, tornará ainda mais noLavel o .seu nome, 
pelo .brilhante _e proveitoso discurso que proferiu., 

O Sr; ·Paulo de Frontin ...:... Peco a palavra. 

, O Sr .. Pr.esidente·- -Tem a p'alavra o. Sr. Piiulo de 
' l!'rontin. · · · · · 

·--- ·J 

O Sr. Paulo de·Frontin (*) -Sr. Presidente, .começo 
· agradecendo a V,<· Ex. -a tão bondosa· e honrosa· referencia. 
que'- acaba. de fazer ao discurso· qu_e hontem me vi obrigado 

. a pronunciar nesta· Casa. .. Já tive opportunidade de, igual~ 
!11entc, agradecer ·ao 'illustre .Prc.;ideute desta Casa as pala
vras. que me dirigiu ao terminar a sessão de hontem, agra,de
cimento que. ora renovo. / · ·. · . · · · · . · 

· A 'divergencia qtw tive .. quanto á interpretação do Regi
mento não se;•ia mais, de minha parte,. objecto. de exame ou 
de discussão, si o Senador pelo Estado de· S. Paulo, atitor do 
requerimento · que· determinou o protesto vehemente que· eu' 
e a,lguns ·dignos collegas fizémos, não tivesse. voltado· hoje ao 
assumpto. · . 

' '· Os ·artigos que regem a ma teria pcrmittem interpreta-
ções varias; mas a interpretação literal, "aquella que se 
.coaduna com os precedentes, parece ser a ma.is ra~oavel, -· \ . . 

Basta lêr ·o artg. 98; diz elle: 

, «Preenchido o -tempo da sessão . ou esgotando-se' 
antes a Ordem· do Dia, o Presidente designará .a . do 

· dia seguinte, ·que será publicada no. jornal da: Casa., 
·- E' JYermittido, na pi•imeira hyp9these, ao E\e!1ado~ que 

·- eshver ·orando, <lOnclmr· o seu discurso ou- adiar a con
clusão para a, sP-ssão seguinte,. sLni-s-so convier ao Se.; 

· nado,· qua:l·quor que se.in o numero de Senadores pre
sentes, não sendo permittido segunão . adiamento.:. · · 

' . . 
· · .' Pelo que dispõe o nrt .. 98, antes de dada a ordem do dia 
para a sessão seguinte, o unico Senador que poderia fa,lar .era 

·· , eu, que estava com a palavra .. solicitando a prorogação. da 
sessão para continuar o meu discurso. · · · · . .- ·. . . -

Essa é a. interpretação literal que eu dou ao art. 98. · 

. , O SR.· lRINEu MACHADO ·-::-:- Foi .sempre as.Sim. que .sé· ô . 
mterpretou. . . . . . . . . 
· . O Sn. PAUL.O DE FRON~'IN - O ilrt .. 99 diz, porém~ o se. 
gumte: . · . · · . · .. · · . · . . .. ' . 

· j ... «Aptos do PrçsidÓnte. dar. à~ Ordenf do·. ni'a, qual• 
quer Senador· poderá· pedir ·que. se prorogue a sessão, 

· . indicando o tempo· que deverá. dura.r a prorogaçiio; o 
o ,sonado- decidira com qualquer .'número, independente 
de discussüo, podendo conced.er · novas pt;orogaçües até 
esgotar~se a ordem do dia.:. · · ... 

:•1 

1 ': :n :Não foi revjstq pelo: orador.~; . ' . 

• 
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. Um artigo não infh·ma outro. Silo dous ~tigos comple
tamento diversos. O primeiro dá a hypothese em que tendo 
o orador ess·.otado u praw ou não havendo mais orador,. tem 
de ser designada p ordem do dia·. O segundo. estabelece que, 
antes do Presidente. designar a ordem do 'dlll, póde dar-se 
esse facto.· . · 

Nã~ voHo a discutir inlevpr.eta~ões regimentaes. Dentro 
do Regimento co.IJe ao Presidente do. Senado resolver as que
stões áe ordem. S. Ex. ,entendeu resolver essa de mod.o con
tra.l'iu á. minha interpretação. Respeito a OP,iJlião de S. ~· 
e a ellili me· submetti. Naturalmente procure1 defender a m
teL·pretação que •9ava aos artigo·s e quo me parecia a unica 
~·as.oavel. S. Ex., poróm, entendeu que outra era·a .interpre
tação. · · · · .. , . :1··1ti 

· Nada mais me l'O~tava sinão me ~ubmetter •. e foi o que fiz. 
O mesmo facto não se d!lu com p Senad.or ppr S • .Paul$>. 

~. Ex. havia influenciado seus amigos para que me nã.o fpsse 
pormittído o adiamento da discussãp. da lei de ÍOfQas, .tendo. 
cu fallado sob1·e o Ül'çament.o da Marinha, para o. qual c.on
~egui . Sl1Speucão da disuussão, sem· u 'men.or .ol:lstruccj.o. S. Ex. 
apresent,ou o seu. requerimento. · · •. · . 

· As palavras. que então p1·p1'eri, repeti e f.oram registradas 
. pela· lacllygl·aphia, e eu as mantenh.o, pois se refex·em ao aot.o. 
· • de S. Ex. e não. teem rpferencia ·absolutamente alguma QQ. 

1:5euado. · ' . · · . . , , 
Comu ass,li•mpto de ,ordem, · ex·a apenas o que eu tinha· a 

dizer é, tel·miuando, agradeço a V. Ex.,. sinceramente, as !>Uas ' 
bondo~as palavras. (lll·uito bem; muito bem.}. 

O Sr. Presidente --: Coutinuu. a hora do fllipediente .. 

O Sr. Irineu Machado -'Peco a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a pu.lavru. .o npbre ,senador:. 
. . . . . . ·. \ 

O Sr' Irineu Machado - Sr. Presidente, trago ao conhe
. cimento do. Senado o 'requerimento que um velho servidor ·do .. 
paix, dirige ao Senado, á mais alta cprporacão legislativa, so
licitando uma disposição ou providencia de equidade ou re-
paraoííu. · ·1 ·· · 

O roquorimeuto é' do teór seguinte: (Lê): 
Aqui· está a' certidão passada, que leio: (lê) : · 1 

1 

Como vê o Seuado, tmta-se de um caso interessante. Não'" 
basta tor pena dos· animnes, é preciso tambem ter pena dos 
vetm·iiHll'ius. Ha lauto animal neste mundo, que ú um pouco
natuml que a especie humana níio su interesse só pelos me~ 
dicos das. outras especies; pelos· putros veterinarios. . 
. O cuso do .wt~rínurilt enr questão 6 esse: C!iudido lteli

cJanu da Cosf,n sentou praça no Corpo de Bpmbe1ros no anuo 
de 1803, Desde1 ,Jogo, sabendo que tinha. aptidões especiaus 
pa1•u sapateiro de quadrupedns incumbiram-u'o do serviço de 
voiiJl'iiHIÍ'Í o . Jerntdor. 

. Havia nnquelle tempo um. pouco mais de uocíio da pro
prwdade lias uousus e du aptidão das pessoas. Sabia-se· que 

era mais fucil por exemplo, fel'l'al' um animal, mas que exigia 
S. - Vol. i.' . . i 13 

.. 
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uml\ certa intullis:o.ncin, um certo proparo, P!U!I c~rt~ espe~ 
oinli~aviio, (lo quo. tur.ul': um proJecto do jel, o que extge. s~m 
rluvil,lu conwulu{tPIII·lHllll·o mluo~. 

Uuj 11 dlliXIllli·Su du Indo mu1Los bons ·forrndor~s, qllll po
clinm ríst.lll' ·ocllllpudus n;tquclht. funccl\o o ~e dasytam parada 
cuúoirn em que vão J•csolvor nssumptos mmtp ma1s gt•aves, e 
IJ~I'lll suncçfi.o e upplicuuão do paiz,. se.m que, entretanto, lle · 
trl\te ii!• cavnlf\'ltdiii'IIH JlliPil quom so legtsla. · · 

· 'fulvez ~ola assim muito faoil legislur o ~ubot•m• lois e 
dísposiçõus qLic pul'cc~m muito ffi!IÍ~~ (j~~t.inadas lis Q!,ltras es •. 
pflcte~ que poYOI\111 o globo do que. a ruoll humana. 

Não htt IJll:;o ou ·exemplo mtus oppoJ?tuno 9o' que o caso 
uocul'l'e!II.IJ. Emquunto n gente võ :que os' outros animnos .QUII 
uo~ J•otluiam ~n u~ftn•1;uru IJOI' uomprl)hondor as cotJsas ~ • as 
pesson~ um t.oruo de si, ha homens que pensam em· l'edu~u· o~ 
seus ilomolhnutu~ a oondii;Õef:i do quadi•upes, eom · oer•tns Ieid 
QIIIJ 1 hiJS I!OifUill o direito do pensar o o direito de 1'allar ,:, . 
· Nilo ti pois de mnls que tonhnrnos .uma oert.a piednde, ·tj!U'l 
co••l,ll nHuuuilo para uom ·o~ i'err•ador•es lJllll vão ee t.ornnndo 
nmis 1\lll.lllSSIII'ioR em t1ma época como ostt~· em. quo os nnimnes, 
·Olll otJno oij quudi•upodos, c'm que as nzamulns so vão multipli~ 

. cundo uspuutosamenl.o. . · . · 1 . 

· ü i'ut•J•urlor Caudldo Felioiuuu da Costa i'oi tumbem upro
veitudu 1:omo voteJ•inlll'io o prestou np Corpo de Bombeiro os 
mnis J•elevuntos 'SfltWicos como nssignllll\ a oartidão Qlle é a 

1 prova completa do allegado por elle. ·· . · . · . 
'. l~u iiOdiu. clesdu lua-o 1\mdumQntnr l!m projecto mandando 

oonoedm· un J•aqual'rmt.e a cUarill pelo tuJllpo quo sct'Vlu ·no 
,Corpo de Bombeira~. i~ to é, deMdc 18 da ago~to de 11H3 a 4 de 
maio dl;l .1 !H !1, como uma compensa1;ão pelos servioos cxLraor-
dinariQ~ qun 'alie pre~Lon uonlQ Vllterinario, . · ·. 

Deixo, entretanto, o assumpto ao exame du · Comrnissiio 
de Financas que, nl\turalJllente, solicHnt'IÍ infol'll11l\lÕes-ao Go
verno, Limito-me por ora a enviar á Me'sa a petição do sar:: 

. gento rafor'mlldO do Cot•po cte Bombeiro$, Oandido lPelioiano 
dB: Cgstn, · peçllndó para jlla ·a benevolencla da honrada Com-
llll~Suo. de Fmancas, (Pausa.). . . . . .. · · 

Passando 11(!'01'11. a outi•a 81Mo 'do· consideracões, não .posso 
d!liXIll' do ·secundai'.· ii~ n_onrJel'llCÕOS do mllU .honrado, llOII(Jfii\1 
.Sr. Senador Paulo de .Jft•ontln; · • 

· . A meu· vê!•; as disposições .:lo Regimento não podem ser 
,interpretadas isoladamente. E' sempre bôa regra de ho!'J)le
neutica que a intol'Pretnciio de onda nrtigo se fnoa atravós do · 
espirita, do sopro de vida que anima ns demais disposicões. 

Desde os meus velhos tempos de Deputado, quando tive . 
n llom•a de estnr no Indo de V, Ex:, Sr, Presidente, c ltliás 
elo. mosJllll wrrent.e póliticu n que V, Ex:. se nohnvn :l'llindo, 
ma . habHuel 11 admh'nl' o talento c ·ll fibm moral do an!.jgo 
Deputado e companheiro de pelejas. E11 coriheco S. E,.\:, 
desde uquell()s velhos tempos em que lut11mos tanto con1.!'n 11. 
rencciio uaquelle momento ropreseuLadn pelos·' nossos ndvor
.sarios, plllo osph•it,o de compt•essílo QllO .nnquella occasião lll'll . 
'comblll.lda JlOl' uós oull'os, desde dnquolle ··tempo, mnis de 
umn voz tivemos de vcz·ce1' difflculdades como as que neste 
momento se nos depal'am. · .. 

Quantas vezes o meu velho companheh•o o amigo, Sr. 
nricio Filho, Pl'OSSU110SO, inquieto . o combativo, examinava 
commigo, sofi't•ogumonte as pagin11s do · llegimcnto daquollu. 
Qa~a •. Para V9ri~io1u~os com que Pl',etox~o pod,ia se~ . ~el'ida fl!· 

• 
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noe$a combinação de reaistenoln, e tnmbem quaes os pro. 
oea~oa de que deves~emo~ hmí;at• mão, nosso. mesma rosi::;. 
tencia pola defe$11 dos I]OS~o~ diroil.os. D.esdo uqualle tempo, 
aprendi QUe US proroga~.ue~ Sievem SOL' pedl~US dentro do IH'I.IZO 
em· que h·u.nscot't'e a scssao, Oa J•equot•tmentos d~vem sor· 
i'JI.os tlent.t·o do pt·ú~o l'O!rimontul. Pouco importa que o ltogi
T!1t;ml.o do Senu.<;lo su !)l'O.st.e a umo. intet'llt'etacão em oonl.t·ado. 
Dev9, mosrno reconhecçL' .JealmonLe !llW a letm do Ilegimento 
tio i:i.euado se pre~La a mLcrprtJLac~ç. dada por y .. Ex., Sr. 
J•t•asuloni.Q, At,aoedll.o. mosmn '" !!. u!J u·mo aol1 1twwa palavra 

· de hQni'll; \!Uil pens.o quo V. E:.:, 11r;i u com 11 ma i H completa, 
com n ruais inLeh•u boa fé, como lho é hubiLual •. Sei. mesmo , 
que V. :Wx., p1u•u deoidit• cont.I·u ltós, os dous l'OPI'esenl.nntos 
da re~istencil\ ca~·iocu elevo Lo~· $Uffocado os seus mais inU
mos ~í!nLim011tos· do ·uU'oioão 'prinoipulmente em relacão u 
mim, pois V, Ex, subo molho!' do que n\nt.rucrn quanto é 
vlvu f\ loul a amizru:lo íluo nos .li.fJ·a. . . ·-

J\ul(Ju ant.o~ th\ nli. nm olt:~ouo, V,· E:.:. tovo occRsmo do 
ouvh· pulawas mlulm~. om quo ou lho ·tlizir1 quo lllll dos· 
rnuio1·n~ pe~ares da minha viria rmhli<m osl.;wn posil.ivamento 
em não ·podllt' ncunsolhat· que n~ uwus urni!W~ fos~om ·as urnas 
suffl•ugal' o. no1ue de V, .Ex. : o, mais do Q\HJ lHso de ostar 
Pl'ivudú ,(]\! dui· uu rneu B'l'llndo amigo o IUOU pt·opt•io voto, . 
Nfio havia nisso uma rcluLancia pessoal; não •!Javin nisso wna 
relutancili_ politil}a, Mas, sim, uma c.ollereneia politica u que 
Oll não mo QUOI'Íil úü•l.u~·. Sam pro , enton<li em l.orlos os tem-· 
!Jos, quo1· outr'ora, quer· uos ulLimos tempos, como ugoru 
mesmo, no- .período aclual. lP ouso que, í'ehzmente, é talvez o 
encerramento do tJirculo Yicioso da nossa politica pessoal. 

. Sempre entendi até 11gora que ·I\· ilsuolh11 do Presidente e. 
Vico.P!•osidonte devia ser ffliLa ·por uousulla prévia á Naçã.o, -
JHIS couvouuões que se O!'íJ'tmizassem l'OS'Ulul•mento; 

. ·O S!l. l'n.ESlllEN't'•l - f~ambro a V. Ex. quo os~{~ tmjmir '.· 
mi da 'a lhot·a àà expediente. 

:.o s;{, .IlttNIEU MACII.\00 ,_:;.. v. Ex. sabe, Sr. Presidente,. 
que ,; vellta pra.'\:e udvcrti.r \1 ot·ador que a hora vae terminar, 
Se V. Ex .. ·unl.oudu ljuo a'lwru oslá Let•mlnuda, que •me não é 
licita ;priJsogLilr nestas consideracõos, eu me sento tranquil~ 

· huuou~o. I'IJSl•J•VIll!®·lllO · (I ,direito ·Ido ruoncel.lll' mil'lhas oon~ 
ôldOl:ll~·i)o~, .lol!O que mu seja cmwedidn a pul!tVt•u, ,IJ.o,ie ou· 
amanhã .. ·., .... · ··. . · · . · . 

Nós honLcm Jammttamo;; o !l1'1mde es:for~o. que nos pu~ 
t•ecla um Stlllt'ii'iclo, .do hnnrado oom'J.)anhciro de l'OPl'esen~ 
tu~fio, o S'l~uudo patJololo qmr ô ·o Sonailor !'nulo do l?J•onlin .. 
Sú unm ·ptit(t.Hlflll compousu~•üQ, · a do ouvl·l-o n.ltomtavt~ a 
nc•s8tl angustia pm· .vê!-o ~ubmoLLido . .a essa gt·ando pt•ova. 
S. Ex., enLrüLanto, atravessou bJ•nvamo.nte b lm·t·ono a POI'• 
eot•t•ot·. E' que !Ls suus :;rundes · qu!ihdados lntelloctuues. o 
mot'lHifl tamlJOm. ajuntava \!SUl ud·miruvul pel'[oruancc Ide que 
llol.llom .dou· tilo solamno prova: .. 

, E.ntrot.anlo, l\ll.l'noin. tllil'!lildo o lllO!IIOuto do lutarmos do• 
'VIlf\lll'Hlh,;., o ·som uos Cl\liQUl'lllOS, á tnA"Iozn. tiflo 1111 povo 
u)!.;utn rtno snihn Jut.m· onn1 mais mol.hodo, .u!.IJ nos 1 ~~Jol'ts. 
Jtí tt~mos l.r·o~ado idólls. ;(qui cont os quu s.c op~õmh ;i ~P!JI:o
vauno lln lli'OJOOLo da liL(li'U:t1Lll1 d11 .illlPl'CllSil, nuo PDl' liOili.H!ll 
parliUal'iti, .pessoal, por oppc•sicüo uo Governo; nosso propo
siLo nüo onvolv·o nenhum d~ssos movols subaHomos . .BuLamo~ 
nos pc-los p!'inoiplos que nos parcoum ~upct'iQl~s·, polo% 

I ' 

.. : 

.. 

. ,-; 
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' •· 
:195 

prinriipios essei,~ciaes á Re;pulYlica, pqr :principio.s que julga:. · 
~gs _ quA con.st1~uiam . a _proPI:ia ~~dade da pera~na!idade · 
humana.: o. dlrC!LO de pensar, o · direlto de falar, .. o d!re1to. ·de . 
es!lrever . · . · . 

E assim, haviumos deliberado vencer .os nossos a:dvei:·sa
r!ps com os princípios da· f.leugma ingleza, coui esse conhe_
o>éio meLllodo de opposioão ingleza :· trauquillamente, lendo e 
relendo. · · · 

Eu dir.igiria dlll.!l,~i · ao _nosso honr81do collega SenàdOl'. 
Paulo de Fl'onLin cújas glorias hontem se aceresceram de . 

. mais qm tão virente. florão, que hoje, t'eshitisse á ingle~a • 

. Hontem, S. Ex. lutou e brilhou ,à latina; lloje S. Ex. poderá 
luta1· tranquiUa.uwntc ú ingle~a, sentado na sua cadeira. E' 
este o wppello que faoo a S. Ex. em nome· de todos ·aquellei:i 
que e~tão filiados á mesma resistencüt, que nada tem de pai·
tidaria ou pe~soal, porque não ú uma- resistencia ao Governo · 
plliSsado,, ne~ ao presente; nem pessoalmente ao sr·. Gordo.. · 
Ella _seria feita por nós em qualquer situa()ão, .contra qualqut:r . 
chefe, contra qualquer politico ()U qualquer" go_yerll!o; . en1 
nome dos p~inc~pios rde ciominam de' 1um ni~dQ a]?saluto as 
nossas .cpnscienc!as e que fazem da 'llossa res1stenc1a um ·em
penhp de· honra pessoal e .de h<Qnra politica. (Muito ~m; 
muito bem.) . . . . - _· · !. _ 1 i , •' · . _ -~. 

· Vem á mesa, é lido e remettidb á Commissão .de Finanças, 
oseguinte · -, _· - . · · . · ·· ·. 

, 1\ll:QlJERl:MEN'l'O . 
- 1 ' • • • • ' • '' ' ' • : 

,, Do· Sr. Candido Feliciano .Costa, sargento ferrador, ·ré- ' 
. formado .do Corpo de Bombeiros, solicitando f1 concessão de . · 
uma diaria correspondente ao tempo· em que exerceu as fun-. · 
ccões de veterinario .. daquella corporacão. . , · 

OBDEM DO DIA· 
.. ,_ . 

. . -· 
FIXAÇÃO DAS FORCAS DR TERIIA PARA 1923 . 

' . ' ~ ., 

_· 3• discussão- da proposição da,;Camara~:i:!os· Deputados nu~ ·. 
mero 4i, de 1922, fixando as for~-as de terra. para o exercício . 
·d ei923. . -· ' , . · · ··. _: · •. ···· ·. _. _.· • ... · .... ; . . , 

O Sr. Paulo de FrÓntin (') -· Sr;_ Presi<lente, hontem 
tive. opportunidade de · desenvolver longas-. considerações não 
só sobre a situação financeira -do nosso. paiz, mas igualmente 
a. respeito do . .reflexo que sobre eU e, teem a .situacão ·finan-' 
ceira e economica munâiaes. .· · ·. · . . : . . ·- . 

Na ultimá _parte ··.do meu discurso aprech!i 'os tres pri •. 
meiros itens da meúsagem. dirigida lib Congresso, pelo . Sr•, 
Presidente da Republica, analysando esses itens. e· quaes eram 
as necessidades mais urgentes, Pl\ra melhorar a nossa situa
Qão :financeir9,, substituindo a indicacã_ o. doutrinada das me-_ -
'didas constantes .da mensagem, pela apreciacíio concreta de 
providencias que em cada um dos itens poderiam ser uteis. 

Não vou continuar nessas · COI!Sideracões geraes, porquan
to ellas já me permittiram chegar ás conclusões que cu pre-

. I - . 

.. . ., 

' . ( •) . Níio -foi revisto pelo orador, ,. 

) 
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t,~ndia. tfma- detl'as é que se nós não querem~s ~êr a depre
cincão monet.aria do nosso paiz aup:mentar e a taxa ·cambial 
baixar em uma e~cala il'tlgL·essiva, são necessarias as medidas 
que t.ive a·opportunidade de apreciar ou outras que a sabe
doi·ia do actual· Governo e a compet.encia do illustre Ministro 
da Fa~enda formulem perante o Congresso {ior occasião da 
discussão e vot.acão dos oroameri.to da Despeza e- Receita. · 

A situaoão...financwii·:> wndo má é.necessario que não nos 
rmhalmnos . em! illusões . supe.riores ás forcas vivas do paiz; 
ó· indispensavel restringir' dadas as ·c.ondi~õe~ nr.t.l,lnAl'l, o vç
lume das despezas constantes rio orçamentO> para o exercicw 
vindouro~ E ent.re as despezas que avultam no oroamento lls~ 
t.ão. as despezas do Minist.erio da Guerra. razão pela ouat·a 
nnalys(,! ·do project.o em discus~ã9, isto é. a lei de fjxacão das 
forcas de. terra para o exermc1o de f923, necess1tava essa _ 
analyse preliminar; para poder agora llntrar no amago da r 
questão, verificando a phase de illusão louca que tem at.tin
gido. as despezas'- decorrentes do sensível nccrescimo, da con
Et.nnt.e elllvaoão do numero .de prncas do nosso Exercito. 

Um ligeiro estudo historico. synthetizaria em rnpidas pa
lavras a successão dos :factos que se tem passado desde o ul
l.imo _anno da Monarchin até o projecto ora em discussão. 

!~'ãci sã'o palavras .. nem. apre~Jacõe~ pessoae,: as que vou 
.passar. a ehrittir. Sã.o faeto-'1. 'indieacõeo; precisas; são dispo
si()ÕI:'S constantes de leii;. approvadas pelo ·ccmgresso :'i·Rcional 
n sancclonadas pelo Poder ~eeu.tivo. . · · 
.· ·:r:niciarfli este. ,estudo; conio disse, pelo qufl se pa·ssou no 

· nltifuo anno . da Monarohiá~ · · _ · 
. .. Em f888,. a lei n. 3.3616·) de 2f de agosto daquelle anno. 

lei do forcas de terra. fixou em 1. 3. 500 o numero de prac.ae de 
prcf: do nosso, 'Exercito. ' . ' ' -.. . . ·. ' . 

· Estava. em -execução essa lei quando. sendo 1\{ini-stro da 
Guer,ra o sau~osó estadista, conselheiro 'l'homaz Coelho, foi 
pr.omulgado o .ctecret!) n. 10.015. de iR de agosto ·de f888 Q!We. 

· angmentnnrlo o cnntmgente de no~sas forcas de terra. elevou 
o numero rle pracns de- pre( a t·fí. :?87. Est1e foi o u \timo acto ' 
-cla Monarehia. · · . ·· · , -

Em UIIB9 'rlis-snlvida. n Camnra dos Deputado~ não f.oi vo
tada a lei ·corr~~pondente ao . nrino de 1890 que. era exacta~ 
mente , a lei. n'm.ma a ser. vot.adq: e P,os~ .em execuc!io. O Go
verno,··ProvlsorJO .. encontrando essa. s1tuaoão .. procurou logo 
l'esolv~l-n.. e pelo decreto n. 56. rlll 14 de dezembro de .4889. 
~nt.endendo. q~1'e era necessarin lliUt\'mentar M noss-as forcas de 
terra, et-e:vou. a 2·4. 877 o numero de pracns de p1•et. Esta foi ~· 
situação. encont.rarla po~ quem analyzou os factos lago após 
a prnclamac!ío da Re-publica. · : . . · · . . 

'·<Promulgada a nossa Const,Jt.moão . a· 24 de . fevereiro de 
1'891. que e.~t.ab~lllOeu que as)lei.s -de for()as de terra -e mar 
.~ram ·annun~; o Comrressn decr()f.ou como tal n lei n. 264; e 
n primeirnl lei votnda pelo Congresso, dn n. 39-A. de 30 do 
. ianeirn .d() 1.892. manteve n numero constante do decreto nu
moro 56. rxpodido pelo Grovorno · Provis()rio. :A~: lei-s de for
~M~de. lena para os ·ettercicin;:; do trS92; 189~ e 1.8·9:4, manti
Vnl'am essn numero. Foi um pllriodo em qnr .não );e t.ocon no 
rffect.ivo . rlo no.~so Exercito. · · 

Na .leil n. 2r(H. dó .20 dr dezembro rlll 1894 foi. porém, 
rlovarlo ·e~~e effect.i'Vo a 28.120. para o oxercic.io de 1805. 

O SR. A.Oor-~Ho_ GoRDo.- V. Ex. 'me _permitte um aparte? · 
~. . 

• ' . 
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~ll!l ANNAES DO SJ!lNADO 

o Sn. PAuLo DE FMNTIN -· Pois n1ío • 
. O Sn. AnoLPJro Gonoo - Acabo de sabor q.uo os dosaforos . 

por V. :EiX. pro.J'eridos hontem, foram ilXclusiynmon!.o ·dirigidas· 
n mim. llerlillo-o~ indignado o onergir.am!ml.o .· · 

O SJt, P.mr.o.uB FnoN'l'IN- V. Ex .. tem o dll•o!t(J de··os 
repeli it• como eu du os mnnt.or. . . · · · · 

Sr. Pr.{)sidont.e, cu cstnv11. t.Tatando de um ·assumpto serlo .. 
que ·nem ,.si quer • se referia ú ·lei de· imprensa. · Houve · inte~~ 

.. · rnpqíio do Senador POI.' S; Paulo que .eu ítii obrigadõ a rerc 
. pelhr, de accOrdo com a minha doutrina~ invariavel . de que 

P!;\ra malcriado, malerirido e· melo. · · ' . . . ' ' ' . . 
·. ., , ·. . : :. I 

A loi n. 264, do 20 de dezembro der !.894, elevou 
R 28; 120 O ntlmOrO· de pra!)aS que elevado a 28, {60 

. P!J-z:a o exercicin do ! 8011, foi conMervado parn o exer- · 
<HCIO de. 1807, 1808, 18!10, 1900, 1901, 1902,. il!OS, 1904, 
19051. 1900, 1907, o 1008. . . ' ·. ' . . . 

'· .. 
Este numero · fol cnnse!'Vado, e . durante 11mn ser! e de. 

annns não se .f.rrtt.ou. absolut.ament.e nem se· . procurou;. ·de 
qualquer formli .. nugment.ar as despczas correspondentes . ás, 
nossas forças de terra. · . · · .. · · · · . • . , · · · . ' · 

' ' ' ' ' ·, .. ' i ' ',. : . . ' . 

· .. Vei11 o neriodo·que o Sotinilo.ennheoe, em .que foi nooes- . 
. sn.rio estnhfl>lecfw. o(!tndin" nn Goverrm do .saudoso Prllsjdpnt.e · . 
ela nennhlicn, Sr; Dr.· Prnilontfl d~. 1\tnrne~., · A ost.o Gov.erno · . 
suooeeiP.u n neriodn I! a ndminist,rnl)lio prOflcun, !iob o · pont.ci .· · 
ile vi~ta financeiro, cm que M rest.aliolor.eu ~n nns~~n. creõit.o· 
nn P$trangeiro, fln ministro Sr .. Tonrtuhi"t. ·Murt.!nho, sendo 
Presiilent.e da nepnhl ien.. o Rr. Dr. Cnmpo8 Sat!AR. , . . •.... · . 
. , Portant.o, é nm neriodo longo, qu11 parte de i896 a i908, 

·em que nnda ~e· nlf.eron nnst,e sentido. · · · · · · 
Convl!m, porém: nhsf)rvnr ano 11: lni do fixaoltnde foreM 

marcava tJRSf1 numero de '2R. i20 o a·· lei orr,.amontnrln. do MI-
., nisterio fla Gnr.rrn nhsnlnt.nmRnte. ni'io ilavn vnrha. p:ira est.e 

numnro o; no r.ont.rnr.lo, durnnt.e n Governo Cnnipos Snlles, nlio 
- excedmr o m1moro do· i5.000 prnçns. · · : · . . . · · ·· · 

De moilo ·que nlto hnvin, n:bsolul.nmm\f,ci concordntncl~ .. · 
entre. n~ dmls dot .. nçõos. ·. . ' ... . . . · 1 

Isto mr.smo 'tinha sido est.~t~btJior.ldo ptir uma das leis 
que em nmn dns suns. disposiçõos Unha fb:ndo num.dos ·pa- · 
ragrn.phoR esta permisstlq. . · '· , .. ·.. '.· ·. :. ··.·. · · ' . 

E' ll lei n. 1.7G7, do 31 do. out.uhro,,de i.!I07. que itue~endo · 
normrilihnr. n rspeeio que hnvin nnt.~e;ns votncões dns lfliS de 
forQns ele !.erra e as cnrre~pondent.os mr· oronm~nt.o da ,Guerra, 

.... : .estabeleceu n seguinte medida: ·. · . , . . ' · ·.. · , 

. . Art.. i •, ~ s•, . Jot.trn b: - o Governo nllo pro
cncher;í os claros exiAt.cnt.os, além do numero· indicado 
pela rospecUvn dotn(.)lio orçamentaria. · 

' ' . ~ 

Nnrmn.ll7.ml-RC nmn sit.nnc!io do f!!ct:o flUe detarmlnav~ 
nmn certn inoongrnrmcia enfJI'o as duns • leis n.nnuas vota- . 
das pelo f.longres$o Naçjon~l e Sl\~WCilln!ldiiS pela Presid~n~e 
(!a Republlc!l, · · . · 
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O .sn. MtoUmL om OAnvAr.tto - Supponho que queriatli 
dolxnr o Governo prepnrado com meios .para em dada emer
gn.ncia poder elevar essas foroas. 1 

O Sn. PAur.o nrn FnoNTtN - Havia uma disposit;d.o quê 
pnrmltf,itt nlt.et'tlt· rlispo~icõc~, qne vinhn desd~ a Monnrch!a e, 
em fJIHl RC c~t.nbclc!\lnm que. cm r,ir•cumstnnma~ c.xt.rnordmn. ... 
rln~. n Govorno noditt elevar no clohro o numero de praotts.: . 

Nrssn MoMHío. foi votnda n lei n. 10.860, de /1 de jn.
. nelro de 1 !lO R, qne rcorgllni~Oil o Exercito,. lei .chamnda \tflre
:r.Jinl Hr.rmcs, no Governo dn .Sr. Conselheiro Affonso Penna. 
E rlenniR .alei n. Ul'i9, rle s rle ngof!t.o do rnesmo nnno. .· · 

Ficnmo~ enl.llo nn oontin~rencln rio, on fixar um M'!'O nu
moro de prnCilR r.orrespondnnt,eR li· reorA"anizllQíio do Exnrcit.o •. 

'nu R fazer. dMnpnnrecer R incongrnenr,in existente . entre 1\91 
rlnnA lo! R, rlcixnnr.Jo o~ ·I'Jilnrlros rio offioiRes c rilio prnenchenrt() 
o nnmrJ•n !ln prnr,M d~ prct.. Fni. exnctnmont.r, es~n n Rolnclto! 
nrr.fcrivol, rio modo qne nn ru•t.. 1 dn. loi rle R dr. R!l'nsth rte. 
1 OOR, n flllll me rllfori. foi fixndn nm 20 mil prn~ns n nnmern: 
nn.rR n nxcrr-icin rtr: Hl09. JTnnvr. li~rllirnmont.o um nnamentn dB 
!1.6 P"n~ns P~'lll ln i cnrreRponôent.c nn exeroir.in de 1910. • _ · 

O Rn. flART.OA CAVAT.IJANTT - E~~n r.hRmnvn-sn l'nl.an n 
Pffpr.f.ivo minimn, nqnom !ln qunl nlin ~c podln ir, soh pena 
dr !losnrgnnlr.nolín dos I'JUildro~. . 

. I 

·O Rn. PAnr.n m~ FnoNTJN - 'Vil. nnrtnnto. V. Ex. ouê. 
nfin r~tnmns nem mesmo no .numrro ímtArior qull tirn pnrn
mrmt.e fir.t.ioin ~' f!'nr> tnmhr.m n!l.n c~t.nmn~ nn nu.mr.ro renr 
corrrspnndr.nt.n á vnrbn r.nri~tnnt,o dn nrr:.nment.o d~ Gnorro .. 

A nnrt.ir rio 1!ll O, modifinnmm-sr n~ rli~pn~i~l'iM rln !ri 1le 
forcns rle t.nrrn . · /\. ln! n. !? .• ~on:· r! e ~~~ r:' o rl!"zrmh"n rir> 1 !11 O, 
"lovon n nffrcf.ivn nnrn n. r:xrroir.in rln !!IH n ~o.r.oo prnr.n~ •. 
E~·o. nnmrrn fni liaoirnmrnl.r> Oll!'"lllllnlnrl'l nM rxrrdr.ins 
~nhsMmrnf.rs, n.f.f.in~inrln r ::l1.R2ri. r.m i !li~. 'n 1!11~. n !11.!1213, 
mn 1 !I H 11 rnrlmldn n :11. 2!l!i, r.m 1. !lHi. ·· · · · 

p't1rln-~P. piiTof.nnt.o, di1.r.r qnP nos"ti~ r.:tercir.ins vnrinu 
~Pn~ivrlmnnln' f'Pl forno .rl~ :H .0110. N~~Rn or.r.nRiiin, foi prn
mnl~nrln n rlr~t·ntn n. 11,MI7. rlr ~:r rln fpvnrrirn rliJ 191 ri, fliH~ 
'fixnn ,., rmnrlro rins f"frrr.fiviif;, n1h1i'mnR, nrg11nir.nrlo nrln li1R
tnrln, 1\fn.inr rln F.xPrcifn ... O"~nni7.::trln, pnrt.nnt.n. Pj'Rfl rffrr.t.ivn 
mi.,Jmn. n oxrmir,in rln 1 !H ll nt.l.rnrlnil n n~~r rtt1Mrn n fllrwnn 
n. :1/j. 11!lR ·O nnmm·n dr nrnr.ns;:.nr mndn qtw n~t.nmn~ Vllndo 
n .8Jwrr~sfín rir nn~rmnnt.ns rtun 8n foi rlnnrln. ' · · · 
·: PnrR r· rxrrr.it~iií rlo 1!117 r rir .1!118, nnnlmmn' nlt.ornciln' 
fni friln. ln~~~' rfl'rnf.!Y'l fni mnnf.ido rlmnn!n t.nrln ,., norinrlo 
~1)1111' ~"nrlrr n n.lll'nrro dfl nrnr,n~ dr. prof. nnrn n Ir. i elo foJ•çn~. 
· .'lil~f.nvnm'ls no nrriorJo rln l!'llPrrn. Em 1!l1!l n gtHirrn. ti-

1WfR.f,rrminnrlo. porfJnn o nrmist.icio ó de 11 rln novnmlwo do 

• • Dr rr.r.tl!'dn r.nm nq nnnRirll'rncõrR our. Uvr lTDntiJm nnrn
Rinun dn fn1.rr ~ohrf! n Ríf.JH11Jiío finnnr.rirn rfoq nni?.M "nYniVirlni: 
Pn ~tNr•J•rn. · rli_rt:>el,n !'11 inrlirrr.t.nm~nf,o, ··n • r.Jnq rlnnRrr]nrncins 
fipqnqf,J'n.•n$ fmn1wr.n•n.• r rr.onnmJMR. prmllinnlm~>nt.r finnn
r"irn~. vil-RI' qtw rlrvr.rin lrr• hnvirln o maximo cnidndn em: 

niin nn~mrnl.nr 11 rlr•ner.n 11''" .ití tinhn Rl.t.inj!,'irln n 11mn onrn-
mn hn~tnnfn .nYlJlt.nrln, snti•fn•rndn n• rxig-enr,íos rlnR cffecti
yps mm imos, maronr:lo~ .pelo Estado Maior do E:terolto, . • 
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( 
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• 
Tal, porém, não se deu . O Senado vae vêr qual a pro

gressão· crescente do numero de· prncas do Exercito, e como 
consequencia a progressão igualmente crescente das despe- -. 
2as rio nosso orçamento da Guerra. . 

· · A lei n. ll.669, do G de ;janeiro de 1919,,fixou para o exer
cicio. de 1919 não mais o numero de 34098 pracas. mas o de 
38.780 .. Si f"osse sómonto isso, unicamente teríamos de .la-

. )nent.ar nst.e accréscimo de despeza·. 'Mas' o. Senado vae vêr 
oomo a progressão, llomo a illusão louca, ~ quo ha .pouco lll,e 

· ·' :·cfcri, fez aecflndercm os numero~ suooeRSIVam"'nt.~. vot.n,os. li'· 
. -~·ora apresentados no. projecto em discussão .. 

... . . : . Nessa occasião. era Ministro· da Guerra, o ·mustre. gene-
. · ral Cardosn de Agninr. que fazia part.e do Governo .do saudoso. 

''' 

·· bra8iloiro Rr. Dr. Delfim Moreira. S. Ex. promulgou o de
oret.o n. 13.653. de tB de ,jnnho de 191'9. que fez,certas alte-· 

· rac1ies na organizMão anterior do- Exercito, o que determinou 
!ler olevarlo à 42~808 o numero de pracas. sendo este o fixado 
' ,. . . ' . ' r! 1990 :!991 ' '999 ' ' nM · .ros rxerCICJOS. succossnos. A , ~ , • ~ . e .,, w~· . 

. O Sn. CAnr,os CÁTNACANTl ...., Fixados só na· lei de forcas. 
: (}.Sn. PAtJLO OE FnoNTIN ,:_Nn'mp~ma occasiiio ,era esta
b<~lollido o ·numero de 7!í0 para os alumnos da Escola Militar. 

. _ Infelizment.r, neRI.a mesma marcha, que c-onsidero flXCQR- . 
~i\·amonto grave para o si.t.uacl'ío financeira do nosso pa1z, 

·foram promulgado~ OR dhcroto<;~ ns. 15.H9, de 1!'; de·rte?.em-'. 
hro 'de/i 921; 15.1 R!'i, ·de 21 rio dezembro de 1921. e 15, 2l11. de 
ll1 dr. dezembro de 1921. · Est.e~ tres uccretos fizeram novas 
ll!)Odificac1.1P.s nn ·organizar-fio do Exercito:· e o nrojecto ora em 
flistmRR!io. ·Que toma por ba.qp, es.9as modlficac1.1e!l, eleva o nu- · 
mero rio praças de pret. de 42, SOA. constante do. lei de fixacllo , 
dr forcas. ·que vigora no ex11rcicio actual, a 54,081. · 

JJompr11Mnde-RC portant.n auaes silo . as _novas despezas 
auc da h i vão· rnsult.ar. que f]n.hi derivam. · PaT.'eoo-me; por- .. 
t.nnto. rJp, aMôrdo nom o que tive occasii'io de dizer no inicio. 

· do mou rliscurso rir hont,orn. sohrn ns tondencias · gero cs rle 
torloR OR pai?.hs,'i inr.lnsivo-os .que estiveram rlirectamento en:. · 
''olvirlos· na gnnrrn. quP o noRRO comportamento em fncn da 
l'f\ilncolío de offocUvos é. nxnct.nmont.n_ contrario· :\ pollt.ioa d11 
torln~ .aR out.rns na~õeR _. · 
' . ' ·-. ' ' I ' ' 

; Ao posso nuo ô~ ERtndos 'unidos, como hontem' di~se. re- . 
rluzom .o seu Exercito a ancnns• 125 mil hhmens. 'tendo nm·a 
pnpniMão ann excedA a 11.0 rnilhõeR de hahitnnt.es .. nós, com 
n n;m nopulaci'lo de 30 milh1ieB. pas~nmoS. de 42 mil prnl}as .. 
01111 j:í nra um numero, elevado,. a 54·~081.-. convinrlo aindn 

. hhMrVnl' .qn11 r.sf.n •ommn não rnpreseritil:mesrno o total .real, 
porqun lln ont.ra~- rlisposi~õos de Jeisl Qlte~aindn mais n alovam. 
· ,·. ·O Sn. ftw.os CAVALc,\N~r - l\f11srri:o aÀRim. <te accôrd~ 
rom oR •rrnnrlro~ nprosont.ados pelo Estado Maior-do Exercito, · 
hn m11il.aR nnirlnde~. om todns as nrmas.- qun não t.eem o~ sons 
nfff1rf.ivos prnrmohidos, E' nrrin qnostlio de onqunrlrnment.o. ~ 

o sn'. PAur.o DF. FnONTJN ~ Perféit.omont.e:· nl'ío quero 
lmt.rar -nn rliscusRão tcchnica rio assunipt.o. Allenns r.st.ou clln
rriamlo a nlot.nnr.iio para o croscimcn I() ·rins riAspe?.nR', nrinnrln 
r! o nnr;mcntn .rio .nu moro r! e prncn~. . · 1 

·. · . O Sn.. 1\frormr, nF. CAnVALT·ro - Mns, qtlnl n dotMãÓ do or~ 
onmenf.o da Guerra, correspondente n esse numero de pracns? 

. \ 

\ 
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0 SR: PAULO-DE FRONT!N - No momento .não poSSUO 
esses dados. 

· O SR. CARLOS c.wALc~~NTI - Posso responder ao nobre 
· Senador. O numero de praças previsto no orçamento é· de 

25 rnil.~ , · . · 
Pagamos 20 mil, quando a dotacão e de 42. 

O Sr1. Mlf>UEL Dll C,\RVAr.uo "- E agora é de 54. 
. O Sn. PAuio DE FnoNTIN.- Perfeitamente, mas compre~ 

honclrJ-se qUe voltamos no período da incongruencia ém que as 
flua~ !eis annua~ não .concordam. · 

.. O Sn. CARLOS CAVAY.CAN'PE - Por isso, em ·uma outra vez, 
quando eu pertencia a outra Casa do Congresso, cheguei a 

· provocar n i·euniíio conjunta das duas Commissões, para chc-
• g-nrmos ·a um accôrdo, para não haver esta notoria incon-
• gruencia cnt.re duas. leis annuas basicas, que .collocam o Exe

cuf.iYo ria situação de porJer optar por uma ou pela outra .. E' 
nm nrbitHo que se estabelece com a sancoão do Legislativo., 

· O SR .. PAULO DB FRONTIN - E' exactamente este arbítrio . 
CJU·)· n noRsn sit.uaç_ão financeira não deve permittir. E para 
que isto não 8" dê, será preferível voltarmos ao que foi esta-

. belccido Jogo depois da reorganizaçã\) do Exercito em· i 90S; 
a Iixncão determinada' do numero de praça de pret, correspon-
11enoc, QlO orcom.ento da Guerra, ás despezas que e lia. exige. 
E~ta me ·parece s11r a· sotucão, tanto mais que não é. minha . 

. . é legal. já tomada pelo Poder Legislativo e sanccionada pelo 
Poder Execut.ivo; · · . . · . • · . 

O SR. CARLos CAv.~Í..CANTE . ~ O. decreto que V. Ex. h a 
IJ·O~co se referiu, é do Poder Executivo? 

. . O . SR. PAuL'o DE FMNTIN ,.- Não, eu me refiro a lei que · 
cs taheleceu 'dsta medida· :e que é a de n. 919, de 8 ~e agosto 
de ·1908. O Legislativo fixou em 20 mil praoas o numero para 
•) ·exercício·. de i 909. ·· . . • 

, . ·' ' . • ' , ( ' / I 

. O Sn: CAru.os CAVALCANTE - E nessa mesma. lei se esta7 · 
llelece a· condici1o ·do Poder ExecutiYo não poder preencher ns 
cnwli•os? · 

·. 6 SR. PAULO ÔE FRONTIN.;.;.. Essa .lei é de 1907, antes da 
~eox·ganização 'do Exercito. ·Depois da reorganização, estabr.
l~ceu' a lei 20 mil pracas .e no e:s:ercicio seguinté manteve se-n-
srvelmente o mesmo numero. · · 

:Depois é que . Yieram augmentos suooessivos, novas modi-
, fiacõe's na r()organizaoão. em. i 915, e por consequencia, a ele

vação sempre crescente como mostrei. 
· · Pois bem, do que acabo de dizer, resulta oomo oonsequen
ciil final, que ha ·necessidade do Congresso modificar as die
JlCISicões das leis de forcâs, de accôrdo com o que a Camara . 
dos Deputados julgar possivel ser estabelecido no orçamento. 
da. Guerra, para de uma. vez acabarmos com essa inc.ongruen
l~in' o não darmos o arbítrio ao G-overno, como muito bem 
disso o illust.re Senador pelo Estado do Paraná, de ,poder optar 
pot• uma das duas leis, pela que mais lhe convenha. 
. Quanto aos nlumnos da Escola Milit.ar, ho,ie em numero 
do .'i CiO, foi levado' a 800. Peco v~ia para ehamat a. attenoão 
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do Senado para o que tem occorrldo quanto n Marln!)a, e como 
é pi·eciso prevenir em tempo para que não aconteca. o meslnQ 
com o nosso Exercito, LI a beJia introducoiio do relatorio do 
cxcMinistro Dr. Veiga Miranda, c tive a ocoaeillo do alli notar, 
uma critica as: varias causas que determinaram um corto 
de~animo, ho.íe menor do que j1í foi no corpo, dl;l offioiaes da 
armada, pela~ difficpldades do promociío, e pelo excesso. do 

- - t.empo que ficam cn1 postos que' nllo diío o vencimento oor
rcst·.ondento a sltuncllo que naturalmente, nas Idades que. vão 
af.tinglndo u ·cro~olio,da fatnllln exige. . 
· o Sn. CÃilL'OS CAVAr.cANTE ,....:. Tratamos no an.no pnssildQ 
deste nssumpt.o. 
' ' o Sn. P.~UTJO nm FRONTIN - Eu. mesmo delle tr~tei. ;Exa~ 

c(.nmente por isso digo que nn introducçiío do relatorjo nllo ~a 
falia na' principal causa,· V. Ex. que conhece· perfeit.nrnenf,e • 
P.IIIP ossump,to snbe. que n causn do mal, que ... nito, é .mais pos
sível remcdmr ngorn, porquo estamos. succe~siVamento ae-

. t'Udilido 1ls nccossidndes . do occasião e recorrendo nos .qua
dJ·ns · iJxf.rnordinnrios que Sfl crenram,. ora modificando a hie
rat·c·.hin e c. numero de postos,. ora elévando. o numero de su- ' 
lleJ·iores c . rlldnzindo ós de segundos tenentes, e outra.~ me
rlirlns que po~Ro chnmnr de emergencia, mns AUe não Rito rn.
dico.es · ou definitivas .. porque os factos vllo ·se reproduzindo. 
em :'post.os superiores· como .14 se deram com os postos infe- · 
ri ores. · · · · 

Ouanto, á Marinha, a causa princinal, que V. Ex. e o Sa
nado ~conhecem " que admittirnm na Escola N:wal t.urmns de 
numero muit.n elevado.·. · · · · . ' 

OSn. JlAnr.os CAVAT.CANTi - Houva plethora. 
O :;n. P..\m.o DE FnoN'!'ni ...,.. Houve turmas cm Í'(llP. foram 

arlmiU.idos nm numero de nlumnos supArior n .120. E croio · 
. roesmo quo hquve uma turma quiL attinglu a i 50. . . , 
· . Orn, o que acontece é !lllfl só o.s .turmas anteriores. cu!() 
numero nUnca 'P.Xccd!n de 30, das promO~ÕI'lS . so . dnVii' de ac-
dtrcio com a média dM · vngns, rJne no l'fl.tndro· se dnvam todos 
(IS mm os. Po!J .conseguinto, honve .uma especie de escala, que · 
permit.t.i!t oo offir,inl do,l\t'nrinha QtHl sabia ·no primeiro posto, 
ao f.ermmar o ReU cur~o na Escola Nnvnt. .esperar .que nnm 
prrindo rio trint.a annos chegasse ao ;posto do offlcial: r;feno
t•al. E oorno nest.e posto a profuoQiio &'ó pódil ser feif.a por e~
Polha do Governo. es~n fnot.o. Póde · muit.as·. vozes ser o t.ormB 
dn carreira de um officinl de· Mnrinhlf;· ;. :.> · . · · . 

Mns nrRde aul! em lo~tar 'deste n~u~·~rô de t.rint.n, e ~s :ve- · 
zo~ infrri,m· a t.rinfa. · pois muitas vozes ncont.ecin qnn on,. 

. ,t.rnnqo ' t.rmt.n nlnmno8 nlln fossem todos aprovelt.ados. nlto 
t.crmmnnt:lo, JlOrl.anf.o. no mesmo l.l!mpo ·o .seu curso, houve 

. turmn11 de 1.20 e mni~ alumno~. deu-se oomo conseqttenllÍI\ 
que ont.Nl o prlmelrCI e o u!Umo dn · t.nrmn decorreram· qna
t.rn rtnnos par,n. pnrler . haver promor.ilo. flonsoqncnt.omente. 
o~~ns t.urmns Htm dof,ermlnar uma difficnldndc na serJuencin 
normnl. da~ prnmocl!P.s, ro~ult.anno dnhi o. dosnnlmo prlnel-
palmnnte dnqt1f!Ues mil is pi'e,judicádos. . · 

Eu des.r,lnrln que estA nssumpto fosse dllvldtlment.e estu
dado pela· illUStrlssima Commisa&o de MBrllihB e Guert" e . I 
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'pnlo i!lustre Relator da lei de forcas de terra, .porque me 
.pnrr.cP. qna nos estamos encaminhando para o~ mesmos re· 
Attltndos por·nlciosos, fixando em numero determinado o~ qua 
sito nCimltUdos pela Escollt Mlllt.nr, em togar de cst.nbelecer
tnos, como ngora se faz nn ·Esclllla ,Naval: qne só se deve nd· 

· mi.UiT• um 'hnmero correspondente IL médm dns,,vagM~ dos. oin· 
cu nnrtos nnteriores. · 
· Ei, portanto, unia medida qua j~ teve a approvnc~o do 

· C~:>ngrcsso .Nncionnl. . . . · . . . . · . · 
. o Sn. CAnr.os CAVALCANTI - Mas, quanto no Exercito, a 

:El;;coln Millt.m· t.r.vo o cnidndo de limitar o effect.lvo dos aln
rnl'lo~. Isso foi devido ,luslament.e li necessidade e ó. criee de 
of'fíoiaes !<ubnltcrnos. . ~ 

. · O Sn. PAur.o·nll FII,ONTJN -· Mas V. Ex. sabe 'o que acon
.. toceu. Qunnrlo ~e deu essa crise; c lia foi resolvida ndmit.t.Jn. 

· do-sn maior numero de alnmnos. Mns passada a crise. como 
n~ promoc::ões n~o !<c dilo nas proporotles dese.indas,. vem o 
nrsnnimo. SrJrin preferível proceder eomo em relar.fio aos of

. fir.iaes da Armada; reduzir i:r numefO de vagas "na Escola 
· 1\l!lil.ar. · · ·· · . . · 

. . O Sn. CARLOS 'C.WAT.r..\N'I'I - Estamos com um numero 
e::o:ce~sivo dll SCJ!'Undos ·tenentes, por falt.a da alumnos, E oom 
o• ulf.imns ncont.eelment.os, mais rcdmido· ficou .o numero de 
nlumnos. . · · 

/ 

O SR. PAUI.o. Dll FaoN'I'IN ·- Mns v: Ex.·· comprchoml~ o 
, que se . d{t. Não devemos considerar esse caso como nórmnl. , 

·. 0 Sn. CARWA CAVALOANTI - NilO •se póde deixar de re• \ 
conhecer. n nggravar,llo da crise, porque todo o terceiro anno 
. deveria sei' promovido, e não·· o foi. · 

o Sn. PAULO DR FRONT,IN _. Mns ·,se .ndmit.f,irmos numero 
excessivo, o que acontecer!\ é que prova'\'elment.e todos esses 

· alumnos volt.arlí.o n sr.r. incorporadoR .no Exercito, e · assim 
teremos um excesso. Porf.anf.o, r.onvinha, .na minha opinião, 
que cm Jogar fle vof.armoR ns rlisposicõcs ·com caracter' fixo 
ellas t.ivessom um caracter amoldavel ·aos orcamcntos, . - ~ ' 

. . . O Sa. CAnr.oA· CAVAT.CANTJ - Isso é difficil. Hn 1'nll,a de 
offlr.iaes cm· !.orlas as. armas. E ngot·a cntlto que temos novas 
unfrlnjr.s organizadas, a quinta arma, a nviacfio; sito essas or-
·ganizuções t.odas que esf.l!o exig·indo offlciaes. · 

. ...' · · o .. Sn. PAur.o m~\ FnoNTIN - As considcral}íles qne cm 
. apart.e, nr\lthn do fnzor ·o illusf.J'C Relaf,or ·da Commissúo, venm 

mnda confirmar a necessidndo que ha talvez de R!l morlifi
rnrcm' as di~posicõe~ 11Ulma~, rclat.ivnR ~ . ot•ganizncfin· dn 
Exr.r·oll.o, ns quacs nlf.er:wnm n sit.uncão anf.11rior. E~tn. orn 
sat.tflfaf.orin, pelo offrcf.ivo .rninimo :flxndo ])elo Esl.ndo-
Mnlor. · 

O. SrL CAnr.oR fl,w.u.cAN'f't - Mas n Preoccupa()fi.o rln Ji1s
t.arló-Ma1ot•, do Minist.ro na Guerra fl de !.Mos os qne se in
t.erfl~sam por est.o nssnmpfo,. ó simplesmente, cxr,Jusivament.e, 

, a da in~f.rncoiío ·minisfrnrln l't mnior massa pos8ivel de cldn~ 
· di'ios incorporados c. fluhi n nellossirlnde imprllScindivcl, fór• 
cosa deste quadro, para permitt.ir a incorporaoito de todà llssn 
sente e ll S'l.lll. respe(ltiVIl instrl.lCCÚO, . 

,, 

.. ' ' 

,· 

',,:1, 

.. , 

. ···. 



/ 

• ANNAJDS DÓ SJIINAOo 

O. SR. \PAuLo DE FRoNTIN - Isso é bonito em these. Mas 
chegará um momento em que a despeza ascenderá a tal ponto 

. que o Governo não terá recursos para ·pagar, a não "ser que 
faoamos como fizeram a Allemanha e a Austría, e cujas con
sequencías tive hontem opportunidnde de mostrar a-que ponto 
atf.ingíram. · . · · · • ., 

. :Não é, portanto, possível deixn.r' de considerar esse caso, · 
não· proponho soluções, . apresento apenas duas .emendas. 

·Tudo mais que eu e:x:puzer; os mais competentes, especial-
' mente os dignos officiacs -do Exercito que ·cfazem parte da- · 
Commissão de. Marinha e Guerra poderão examinar e indicar 
a.s. providencias mais •ut.eis e os remedi os necessarios. Sou . 
apenas um elemento • que tem como obJectivo Qhamar atten- . · 
cão pnra o fa~to. . . . 
. Ó SR. CARLOS CAVALCANTI - V. Ex. está esclarecendo ' 
admiravelmente o debate. · 

. O SR. PAuLo ríti FRoNTIN.- Muito agradecido a V. Ex.· 
Mas; Sr. Presidente, .iá mostrei a evolução historica; não 

fallo nor impressões pessoaes, mas apoiado em factos, em dis
poBicões .leg1~lativas. Mostrei como esta· evolu(ião determinou 
o crescimento constante' do effectivo do nosso Exercito; lJlOS
tl"eí· como em .·uma dada occasião foi preciso harmonizar o 

, f!UB se dava nas leis de forcas com o orçamento. Mostrei que 
esta. sit)lação parece inconvenienté. Chamo para ella a atten-

. · ~ão do illustre · Relator e estimaria que estas, mesmas provi
dencias ou outras mais sabias fossem ·tomadas para não se 
darem os inconvenientes que V. ·Ex. denominou arbítrios do. 
d r·· uov:erno . . ' ' . , .. 

J. . ·. As emendas que apresento teem, portanto, como obje..: 
- · ~tivo principal fazer :voltár á Commissão ·o projecto,· afim de 
~e se.ia devidamente estudado principalmente pelo seu ii-

. lustre Rel!lotor e . depois,· submettido o narecer .··· á discussllo. 
. :Nessa occasião voltarei a vêr si a solucão está de accôrdo com 

(l que permitte a actual sif.uacão financeira oU se ainda po
deremos fazer saórifícios, apezar dest.a situacllo. para manter· ·. · 

· lie preferenoio> o· que exige a reorganizacllo do. l!lxercif.o; . · · · · 
· · · A. minha primeira: emenda reduz- o effectivo .do Exercito 

- fi 34 . 088 praças de pret; aue é o mini mo fixado pelo. Estado
l\!aior pela lei da reorganização do Exercito. de i908 a i9i5; 

. · A · s~gunda erri,~nda estabelece que se aubstitua a ~let.t.ra. 'g 
'lio a.rt. 1• :pela fórma ,seguinte: "de alumnoR da Escola MHitar · 

. ern numero. que corresponda as vagas,,dos offioiaes nos .1linoo 
ultimos nnnos,nllo incluídos oR do curso :preparatorio". ·• · · 
.. ·. · O Sn. · CARr,os CAVALCANTI -· · Est.fi\ ;ci.trsó · prepara.t.orio foi· 
aberto n'gorn a titulo de experieilcili. ' . . . . . .. 

' ' ' ' - 1'·. ' ' . 

. O sn •. PAULo DE FrtoNTJN _:_ Pérfeitamente: mas os do · 
eurso :pr~nrrvtorio não são .a.'\pirant1es e não -b.a inconveniente . 
111!6 contmull dentro da verba votada no orQamento. O curso 
):Jrepnrntori.o niío affecta a organização do Exerci1.•", No curso 
preparatorio os alumnos não snhem hffioiaes .. ,Póde haver. con
eltl"so como na F..!!cOia Naval. nnde o!f ]\t-imeiros classificad.os. 
sSlo escolhfdos. -E• •até uma medida de seleoclio .poraue sendo 
rrm !tos· os candidatos· a · Commissiío fixaminadora ,pOde e!!Co-
lltei os mais aptos. · · · .• 

. S!io esta~ a~ considernr.ões que tinha a: fazer' em relnQilo -
(~ :fe>rças de terra. . ' · . · . . · r . 

I 

•• 

'' 
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Coino V .. Ex. viu, não tinha.hontem absolutamente inten- ·. 
Qão de obst1•uir, apenas IJ desejo de ficar 'com a palavra para 
hoje, como consegui. Quiz ~tpr.uns demonstrar que a violenoia 
do Senador rpor S. Paulo era inutil porque eu tiv.e a palavra ~ 
falei, como hoje falar•ia, si não se tivesse dado esse factrJ. 

Era o que eu tinha a dizer. (Mtdto bem; mwito bem.) 

' · Veem :U\tesa, são lidas, apoiadas .e postas ·co:~juntamento 
em discussão as seguintes . . . · . , 

EMENDAS 

Onde convier: 
. Al'L. Os segundos tencnles de 2" classe da l'eserva de l' 

· linha ex-sargento~ do Exercito -· fioam di~pensados do es- · 
tagio para promo·ção ao po~to de' 1 • tenente, . a,lterado o in-
terstici_o para dous annos. ·. · 

.l I lusti(icação 
' 

Os -sargentos do E.'teL'Cito activo ~ó poderão ser pr_omovictos 
ao posto de z· tenente de 2• classe da·, eserva de ·!" Unha,. tendo 
mais .de cinco annos de praça, além do estagio e o exame a 
que se ~ubmetterem. . . · · . · 

E, como os .· deveres1 as funcções dos segundos como d,os 
. primiliros tenentes são lgua.es, tanto no s rviço interno ·arre
gimenta.do, c-omo em :formatura, na paz. e· na guerra, é claro 
que o individuo apto para o ex'erdcio tio posto de :z• tenente o 
.é tambem para o de t •. Ainda l1a vantagem na suppressão do 
~stagio como. medida economica, . sem prejuizo da instrucção, 
oomiJ. estã exposto . ' · . . · .. 

/c :sá.Ja das sessões, .4 de nov,embro 'de 1922. - b·ineou 1\la"-
. '· chado. · · · · . I , - , • 

N. '2 

Ao art. t•, Iettra i, reduza-se .. a 3L098 .. .:. . numero de 
praças. 

•. 
N. 3 . ' . ' 

. Ao art. i •, lettra g, substitua-se pelo seguinte: · ' 
· · g) de alumnos da Escola Militar. em numero que corres

ponda á..média das vagas de officiaes nos cinco ultimes annos, 
não incluídos os do curso preparatorio. · 
· 'Rio de Janeiro, 6' de dezembro de 1922. ~ Paulo de 

Frontin. 

O Sr. Presidente ...:.. Conthiua a di$otissão. Tem a palavre 
o Sr. Senador · Irineu Machado. 

o Sr. Irineu Machado ,.... Sr. Presidente, antes ~o usar da 
palavra pediria a V. Ex. que submettesse á apommento a 
jjmenda que vou remetter â Mesa. · 

) 
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.vae á ,Miils~. ti lida e apoiada a sl!lsu,inte 

EM:llNDA 

N. IA 
O ide convie!•: 

. Art. l!"icam prorogados. por lllaia um anno, altím do 
tempo regulamentar, os prazos para validade dos ultimas 
concursos r~alizados p~ra. medicos e cirurgiõ~s do Exe~cit.o e 
AJ'muda, BrJ!;ada PohcJal u C:ot•po de BgmLeH·u~ du. Dt~Ll·wto 
Federal. 

· .Tusti(icaçao 

. · · Em um proJect~ apt•esentuclo na CUilllll'n, · prorog!Índo o 
·. pt•aso do oouout•so JlUra . modioos e llirut•giões do Corpo . tle 
. ,Bombeiros, a Comm1ssão de Marinha e Guerra daquollu Oasa 
apz•esentou um substitutivo, estendendo a proroa-acão aos 

·· concursos de medicas, cirurgiões e pharmaceuticos do. Exer- · 
. cito, Armada, Brig·ada Policial· e Corpo de Bombeü·os do .P\s.: 

tricto Fedez·al. · , .. · 
· Saill dus sessíitls, li ele da~ombt•o llu .ill22, - ll'i'nou Ma-. 

clludo. · . · · · 

E' igualnwÍ1te lida a seguinte 

llM&NDA 

N. 5 
.· Oll.~l'l crmvi!n' .: • . 
'Art. Fica prorogado atd 31 de de3einbro de t9Sll o 

ultimo concurso realizado pura· admissão no posto de 2• te
ll,lll\te do qu11dro effeoUvo de pllarmlloeutioos do Corpo de 
Snude do Exercito, e approvado pelo Governo. .. . . . 

Justificação · 

· Puna vezea ,iii .o Senado e a Camat'a consugra~am com 
!eus votos o principio de justioa que esta emenda encerra. 
·. . · Q que se pretende com esta providencia, e já se obteve 
para outros, é recompe.nsar os . esforços\ de moco·s que, com 
enoümes sacrificios, vieram dos· Estados para aqui se sub
metterem ás provas rigorosas de um •concurso; em que. de
l'am as molilol•es demonstz•ao!le8- do oompetenoia intelleohial e 
iiJoneiclada profissionlll; que fora~n olassifioodos . nos primei.:. 
,1·~ logl\res, e, com mais _peallclos saot•ifioios, IIQlli se~ dçmot·am 
á espera de suas nomeaçoes. ·. . . . · - · 

·Essa recompensa lograram jú os ~oneficindos pelas pro:. 
vJclenolas legislativas do auno passado, pois tendo . de preen
uber. as vagas que. existiam no quadro dos pharmaceut.ioos do . · 
l<J;,.orcito, o Governo,· secundando .. o .. acto de .iusl.ioa do Con~ 
w•es~o •. nomeou-os a ~o.dos, do munoil'a que n~o · podel'am ser 
aprovez Lados os classificados no concurso m1us l'cuento, IIP~ 
prova~o em 10 de janeiro; por não serem tantas as vagas, que, 
aliás, a estes de dil•olto pertenceriam,. si nüo estivessem os 
outros amparados pelo ramedio · da prorognciio ·da sott~ {•on~ 
pursos. 

·.,• 
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~·, pais, o Uiesmo principio de .tuatiQ~ que amparou os 
Primeh·os, que jusLifiu~ esta emenda em favor <los ~~~· 
gundos. • · 

· Salil das sossõe~, do uovemb1•o de 1(1;!2. - A. lndi() 
dt> .Br18il. - Darlo8 · Cavalo«nll. - Benjamin Barroso. -
LaUl'O S111irt!. - J flli!Í de SiqueiJ•a M ene::ea. . 

O Sr. Iriuim Maobaclo (*) - ~1·. llre~iduute, si'io. 3,20 Lia 
tarde. Nii,o ~e i ql]ant,as hm•us de tribuna quererá a maioria. 
illlj1UI'-Jne hoje. · · . . 

AJl'lrmo, out110tauto, :.:í. Cl!SU. que muito maipl' sor.á. para 
el~~ o S!JlJPlioio de. ouvil'~mo1 do que para mim o de lfo.llar .. 
. (1\(.lo . apo!Ucto.v, ) , . · 

Cçmt .quu~ti 30 unnos lle pr11tica ~parlamentar, habituado li. 
ptJlitiuu. d~ ~uo~·rilllus, uomo ás i.lllrnpanllQB demoradll.li ~ tanto 
á guut'!'U. fulmmauto das st•andes . massas como á. guerra. de 
toupeiras quo vem ·de longo tempo e que,' afinal de ooutas, se 
•·unova nos tempos mod~ruos - eu me contento, Sr. Presi
chmte, uiio om. h~tar .comó que1•o1 mas em poder lU:tar oo~or
m'!! o u.dv~1·s~rto q1.u~e1' i'~~er a 15Uel'l'a. Eu accelto, iPOISJ .11-
lel do lTIIUS; 1orte. ~or outro lado, velho rabula ~preqse, na~ 
b!Luado t\.s longas )Ides... .. · 
· · (Jnt.en'Ó11l·:ll~n,(o.Jsc~ • . si·, ·P.I·esidllnte, ~PCrmitta-me que .. 

nmlle d~;~ boPCI\Qa, PI\I'a. onde uil.o baja col,'rentes .de ar., lllu 
tenho muito .mal$ miiào dQ um golpe de ar do que de um 
aolpe cio for•Qa d{l. maioria. (Riso). Veullo, aqui, para a mon-
1 unllll; l'llllo tia zona [ho~Gil'andelUie. ·· 

Queira a Casa. permittir-me uma série de digressõQa sobre 
cHv~I·sos a~sum:ptos, cujo valor e . cuja importaneia vAo ser 
modid~ palo tllmPo quo eu dllVa pNencher. ,Já. dili~B uma ve' 
4Lte ".reg1•il. dll.re~istencia •par)amental' consiste em um pouoo 

·. do hygien~;~ individual. ;\inda. llOntllm, . Qllaudo fo.llava o em!. 
nente Sen1,1dor Paulo de l!'ronth1, cujo· nome declino dQfa vtmiu, 
quan<lg todq o muui;lo lumeutav{l. que S, lllx. nii.o tivQI!le jan
tarto, au dla~l): · «Raalmilnte é uml\ obrigação humana. .Mas a 

. L!bSel·vaaílo vom exaotamllple. ,dllqnellas que não teem o ll$ii.Q 
ue.s~us campauhus. A pr1man•a das cousas da que o .oradOJ' 
ull<~1lllsita, qua11do tom· do falllu• muita tempo, não é .de tau,1r, 
é da. niíf,l 1'uzot•; isto t;l, o orador que tem d'a falar durQII'I.e 
muito tempo;- precisa, lllltes de tudo, não faze~· umas tauto.s 
eni!lns, para quQ Q'Llut•de a' ~utt ent;wgia into.ota ..... é niio comer, 

. - dll modo Qll<l ni\o estej1l Mujelto a carta11 oonttnsonolaa llu., 
manus:t. . · . · ' . 
· ·. · Nilo pensort11 · oÍlt1•otuuto, os · uollegas quo vou fnzeJ: Jo~ 
lhalinli; mas vou srmptesmenL(I carrosa~ a minha oru1 uo. 
Gulvat•Jo. . · · . . . 
··. ' ;Pl•oom•ai mni~ó o~lJIUlU~lhii, i'u~endo um u~ume de eon
StJioucin, vol'ificnr sü llu · t.inha o dir.oilo da falar lonQ"IIHJflllLt~ 
~~obro ,11 lo i. da~ foi'QIIIi, tí·afando de tu.dp menos das l'or~a~ 
.do terra. · . ·. . ' .· 

l)11 'vellloa . urndol'C~ pu.t·lumuutul'es d!J Imperlu1 com o os 
.Pt·utwo~ dr~ tribuna Jlurinmentu.r · 1;epubltouna, . to~los · sa~t~Jm 
quo li a trudiQIIo •no~ purlumonL~s, u u :Pl'l\~a 111vurmvol, ·(: ~ . 

. . . 

(1) Niio foi J'ovisto peJ.o ot•ador. 
"· ' . 
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V•Uiluos usar da exJlressão lec!Jnica - uso e costume parla .. 
menlor, que nos debrutes e nos leis de meios caibm tqdas aiJ 
dígl'essEies. · , · . . . · · · · .· • 
. . .. '!'odos os orJ!dores sobem 1qm os g~nndes debates· parln
montai•es são .feitos exactamente J.)Qr oecasillo. da discussão · 
das leis annuns o Ainda .. ba poucos odias, tentando1 eu embaraçar 

· · a pt•.essa com que se elilbm·r!u a lei de imprensa, ·.comecei por 
· discutir o projecto de relevação da pJ.:escripeã.o em favor do 
. · patrimonio da Faculdade de [)ireito de Recife. · .· . · . . · · . 

. . - Disse-me a .Mesa que nos outros projectos não me .era . 
p~rmjttído, mas na· discu.s~ão dn.s .. Ieis. ae. o,tca.meyto, sim, po4 , • 

. d1am üí> u1oado1't:S ·fazer diSTcsslies de ordem S'llral ou ordem 
politica que lhes fosse licito considerar da tribuna. i ··• · 

· · Sr o Presidente,. tenho llt•ri•or aos livros; depolà ·que soubo , . 
que por. níais amigo q;ue delles se seja, que o 1011180 tra·to com · 
essas folhas de papel póde produzir ,oonjuntivitil, glauooma o 
outras enfermidades.. . . · . · · · ··· · . · · . ·.. . · .. · ·. ·. . 
. .~lém, disso, verifi~and9 que· Q aJnor immodilrWdo ·pelos 

livros, o estudo exeesswo meompatibdlza o ·homem no. goso 
.. da .·vida Politica e na Politica da nossa vida, para. todas as 

:f'unci{Ões e. para todos os cargos, . eu que lenho ambieões .im
moderadas .e excessivas, imaginei que o melhor camtnbo para 
chegar até onde não · d(lvo ~llegar, ·mas até onde quero Ir, .,. 
fatalmente o da analU)habetizacão ·;;..., permittan:i-me um· novo · 
SJ!bstantivo. Assim, guanto mais . ign,orante, quanto mais J!rO~ . 
:sumo. do analphabet1smo, t.anto ma!s recommendave~ o ~- • 

· mem se torna • para todas .as funcl,lOes.o .Certamente ISSO pa· 
· rece. um paradoxo, mas · quasL .Qllle .. é um •· dogma da nossa ·. 
poutica. · · . · . . . · . o '. · .. 

. ·.Em todo o caso, tendo .encontrado um hvro que ·~susten
tava a opportunidade dos debates poUtleos .POr oooasii~ • da 
diseussãQ das leis annuas, vi que a autoridade de lo!llbada; 

·que -recommenda com tanta fama eossa. obra· .á. estima .dos. pos:. 
ter<ls, era· de Berton;' o. autor. da - 'Liberdade C~VIil. . . : · 

, .. Passando erri revista. todos .os: grandes .espíritos, todl)s os 
grandes . philosov.hos. e o SCiBi<llogos que . &PP,liearam .seus cq .. 
nhecimentos ntais partwularmente ao trato .. das,.Jetras· .jur1- · .· 
dicas, .Berton, estudando ·os, grandes •nomes e 11$ 'grandes .. ·· 
. theori!as dia metade do . :~eculo · . passado, . ·põe erri relevo 
·o nome de Deaunou.: o autor de um não menos celebre livro · · . 
. sobre a 'theo.rin <l:as ga~:antias individuaes o · · · .. ·· · • · ·· · ·· •·. · . 

! Do que· se trata neste momento? (Pausa,} Da discus·são 
das Ieoi~ ·annuas, em to1•no de questões de garantia~ ;individua·es 
·e pol!t1eas, que se . tenta • perturbar por· um proJeBto · que, .na 

• ordem doo dia, .está.logo após a .lei. annua que ,se discute. Esta·· 
, visinhança faz naturalmente ,despertar o. intel'l!sse e o zelo que .. 
devemos ter pelo exame de todas as ·questões relativas ao I di-· · 

. .relto e ás •garantias: individuàes o· . .: ·. · · .. < . · . 
·~ . · Ha .paginas da obrn de Bai•ton, s@rc ·a liberdade' civlt· 
··como as r~ferentes ao, capitulo 89 em que o_grande autoir põe . 
. em destaque· as !,he01•ias de. Deau:nou que encerram tl'echOs dE!'• ·. · 
ouro. «A• soberania· :>obre outrem· não se justifica sinão em-, · · 

·. quanto .:..ena fôr necessaria, do modo: que a liberdade/ do um · 
nã<l. attenLc · contra a liberdade de:· outrem. Essas idéas de. 
Deaunou o conduzem a uni .. ponto ':de ·>vista que· me parece 

· oonstitüii; a originalidade do seu ·ensàio, hoje pouco• lido, so
lli-e as garantias individuaes. O autor 'ass.l_l!'llala. ás assembléas 
~epresentativas um· fim ossonuial }in~o ,riiuco:,- a· defesa da' 
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inclividunHc~Hie. Bllas não devem ser muito mais do que pi·e
sorvaUvas eonl.l'a os attcn/.aclus· de que os direitos individua~~ 
possa/li ser arneaçado:;. l~llas clevPm, .pois, cslR'!' :a· mudas fi,j 
um vrflo cnn[t•a todas as mcclidas que ataquem o individuo mt 
sua scgman1m. 11os seus bens 1111 exct~<!·icin das SLHl.S faculda
de:;, na sua êollscicllcia .. Assin\ c lias vot.m·::io as lei~ pcnae8, us 
leis civi~ .. sobro o estado das pessoas, sobre o reg-imen ela~ 
Jll'Opriccludrs, sobre as obt•igaç·ücs. as lois de impostos o uu
f.l·as Jpis de finanças, como as rclath•a,;. aos emrH·estimos; a,; 
l1!is subJ'c os regirne.ns ela imprensa, sobro n~ regimcns dos 
culto:;:.. ":Examinar os projectos de lei:.> -. esct·ve Deaunou -
ena; stats rela1~ões com as g·arantias individuaes, eis a attribu i
dín pr.incipal ila assemhléa log'islativa, que representa a nação 
IJ;teit'a e podcr:i mcsn1o succcder que esl.a ai&t·ibuição Joss1.1 
e,;trieLamcnf.e a unica, pot·quc clla encerra a discussão da recei
ta c (lcspeza pnbfka.s. cujo excesso compromctle não sómenlo 
a propriudado pariicular, mas tambcm todas as outras garan
tias. Esta necessidade de organiza'!' uma protecr;ão contra o:; 
abusos, os .perigos aos quacs cslivc::.~em IJXpostos os direitos 
ir;divicluacs; ·não 1) is5o uma bem solida base para os governos 
cons Li tucionaes '?» 

. Vê, pois, o Senado que acabo de lêr trechos de um granclo 
oscriplm·, sustentados por oulro publicista de não menor au
toridade. A· praxe purlamenlar d(! envolver com a discu~são 
das cifras or·1;.amcnlal'iag tanlo da receita, como da despcza, 
todas as qnostõcs que interessam a ordem social, a oedem. po
litica c as garantias individuacs e collectivas. não é mais do 
qLIC a rouliza~:ão ob,íecliva da lbeoria, da doutrina dos gTandes 
autores, dos maiot·es inl!lrPJ'Cf,es da scicnci•a ,constitucionaL 
moderna. 

Si eu quizcsse neste momento fazer ohstrucção iria natu
ralmente l,ão longe na leitura ·das paginas de Dcaunou. que' em
bora oncm•pom o encanto do autor, en fatigaria o Senado pelo. 
monotonia do asumpto. E' ,justamente eslc o papel me,;mo 
do orador que· lula conLt'a o Deus Chronus. · · 

Si na. cliscu;;são ela lei de :rorl)a, mull.iplos vão SCJ.' os as
pectos o os diversos problemas por mim abordados, isso rc
sulla da natureza e da essencia das proprias cousas. 1\Ta,:; 
.que mo pcrmiLt.a o Senado; ,i;í que ·eslou na tribuna, ele dat•. 
publicida,clc c ·divulgat~ão a um {locumcnlo, cuja IoiLura não 
mais posso adiar. lloccbi, no dia 2 do corrente, o segninl.e 

· l.clcgmmm.a que rne foi expedi elo pelo ·Sr. Dr. Complirlo de 
Sant.'Annn, prcsidcnl.e do Circulo de Imprensa. Diz no sou 
1.1.\lr:;n·amma {\ prc~iclenle dessa associa~ão J'ecr·ealiva, .1 itl.era~ 

.-~·ia c jorna.listica: ~n i o - ·"sr.n ida, 2-12-1022. - 'rendo 
V. Ex., na scssito r! c honlem, fcit.o rnl'ercncia ao CiJ•culo ele 
Impi·cnsa. son forcado, nn. (]nulidade do seu prcsidcnlo, a ~~,,~ 
elar:n• a V. Ex. que o Circulo de Imprensa,. compos[o de :JOO 
,iot·nalislas, entre os quncs Rr\ .5 ti·aba,lham nc,;;sa Casa, quando 

·deu n seu apoio ao substitulivo, limitou-se a fazer nello, dada 
a exiguidade elo tempo que lhe foi concedido, as observuçôcs 
Cfl!O mais int.e't'cssam ·ao~ que Lrulln.lham no;; ,iornaes. Isso 
não qncJ' dizer qtie o Circulo não se,in. fnvoravol li umn. iei 
de imprensa. embora o' momenlo ncl.nul da nnspr.nsii.o rins gn
r~n ~ia~ não !h~ pareça o ma i;; opporil!lln .PUI 'a n. s9a r.l:_tllm:a~ 
çao. Dado rnp1do andam calo elo sul.lsLJtuLn-o cm sua Jll'Jmon·a 
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plta~c. o Circulo achou de melllot· aviso ncllc· collaborar, com
pal·econdo, pn1· isso, :ís sossüus (la Commi:;são, m{cle foi aco
lhido com ·dcl'et·clwia ,lJIIC o pen·horou. Ct~so, porém, haja 
opporl.unidatif!, o Circ11lo arH'esonl:at·ti ti Canmra l.mbalho com
pldo, no qual 11üo lmvm·á o cspit•il.o de opposir,1ií.o sysl.crnal.ica. 
Ptu·a J~,;o eunta eun1 hnns 1.o!enwnl.os ent.t·o os seus soc1os, dos 
qu~es a)g11n:; ~üu ,iurhl.a:; estudiosos. Võ, portanto, V. ll~l't. 
lJI.IC L!Uill Si\IIIJil't\ I'Ol'l\lll jiLS[as, cOmO Cl'a de CS[JOL'al' fOHS.CJil, 
as ,ll<lo refcretrt:ins tio honlum. Sauc!U\\Ões. - Co'lll.plülo tlc 
::; a nl' ,t '11 u a.». . 

I . 

\'tu nos, 1wis, cxantinar ''"''! 'tnlegt•amnlt.l c i'awr em torno 
clellc as dbt.iln;\··ües o COllllllO!lltu•ios t'cqucridos • 

. 8111 !Jl'ilnnit•o Jogar, este l.clegramma não contl'Urliz as 
nlinl1aH aJ'JirnJa~'ü'~;;. nnlus as 'reiLera c as refOJ·na. Ha twcnas 
un1 equ il'ucu por ]mrte du Cir.ct1lo da Imprensa; quando sup
põe que eu, .com o citar a circumstancia de que diver·sos dn 
seus inieiadol'es :são Jur.alcionat•ios do Senado, cnlondcu, tt1lvez, 
lntvet' nisso uma ironia, pretendendo eu allogut• ú condi\1ão 
do l'urwciunat•io do Senado, c, portanto, subordinada adrninis
l.ml.ivamente t'L auloridaclc, ao voto do Senado os jornali6tas 
q1111 eu111pat·ecr)t"aiJI perante a Conunissão pura· dizerem ~obre 
un1a lei cm elaboraoão nesta Casa. · · ·· 

1'\fln houve de minha parto a menor ironia. Si al~•1di :.o ~a
rüu fanJiliaJ· pal'l\ qnc fui convidado pelo Circulo de Impt'•1ll>'U, 
J11i anl.es con1 ·a ini.CJwão de mostrar o modo por que os tralJU
Jiins J'lll'tllll conduzidos na nossa Commissão do que para dirni-

. nu H' o ~alor c a gentileza de uma visita que no's honrasse na
quelles dia~ J'urwJJI·es com a rl01;ura, a. gentileza o a amabili
dat~lu rla sua Jll'Ofürtt;.a. O que quiz accenl.nar foi aquillo que pn
'JI.I\'HJIII!IJI.c usl.u documentado nesse telcg1·amma. 
· :Eutuncli sempre. ,. ailula o fiz ila, dias, l'tíndt·J palavras de 

ML•.J'IIIl!ix . .iú tü.o eonilocido, mas que se tornou tão celebro de
pois dos seus ultimas livros sobre os famosos cabos de gu.m;ra, 
e pela sua olm~ tão conl1ccida "O Combate ou a l~ucl.a dos. 
~rt·cs~. Mermeix .i tí ora altamente estimado pelas suas obras do 
invr!,;l.igaeões sobre assumptos snciaes c sobro os grandes pro
blemas do sociali.smo c syndicalismo, que haviam sido o'bjeclo 
elo suas pesquizas. Mas, de todos os seus livros, para mim, o 
que se me afigura ser uma joia :preciosa e a principal do seu 
e,;i\l'inio, r1 ~t)lll d11Vicla o Rt1U livro cuja autoridade invoco -
«As.pcctos Desconhecidos da Inglaterra~. Cultor das lel,tras .iu
ridicas c sociacs, tão apaixonado pelo direito oonstitucional · 
como o nosso eminente collega, senador pelo Amazonas, o 
St•. Lopes Gon~~alvos - e eu de vez cm quando lambem mD 
arl'isco 1lÍ leitura o ao exame desse g·rande problema de dir:eito 
crn~l il.twinJml. e fa•;o tlomo o nosso eminente collcga pr.lo 
AllltrZ~>Ilas, al'l't'tlJII.o aR pm·o,·ncas - o livro de Mérn1cix. toJII 
pai·a tlliln o~la vanLttg·cm: alli si.(cncont.ram .incLlil.as. 

Os maiores auto'res, os maiores constitucionalistas inglo
z,·s n~u viram com scguranca certos detalhes da vida govcrna
monl.al, da vida parlamentar, do. vida socai da Iúglatcrra, quo 
foJ•anJ vistos pelo grande cscriplor franccz. , 

Succcctc isso frequentemente. · 
Do mesmo' modo que esso livro tão curioso li dos molho-

1·r.:; livl'n'ii rle direiLo consLilucional inglcz, sem a prel.onciio, 
sl.'lll .n Vl'ileidadL• 1ile ~Pt'lum livl'o elo .dit•eiln eon~l.itucional; !elo 
1rw>nJo modo n 11Wiho1' livi'O de diPeiLo consl.il.ucinnal amel'i-
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cano é, som duvida, um livro de um aulor inglez, o celebre 
J'ames Brycc. 

JÇ i~~u muito frequente . 
. O melhor Ii~·ro, de historia ilo' Brasi~, até que o nosso 

ernmentc pa.LrwJO Sr. Jloeha l'umbo ·ultimou sou rnonurnent.ul 
trabalho, durante quasi um ~el!ulo, a ubra de maior aututidade 
$rtllirc a nossa hisL!JI'iu cru, .,;cm :duvida·, a de um inglc~, SouLlwy. 

Ass11n JJU!' tl!anlc. · · 
V cri fica-se neste rnrno do ~ahcr h uma.no a t•<:•aliza~fi.o da 

velha ,;nntcnQa ;Je que ningucm (• [l!'Opllcta em sua terra. 
Met·moix accentuou exactamente uomo uma das reg!•as 

ifunclamcntacs de etlüca parlamentar na grande Inglaterra, 
a coi·dialidaJe u a !unidade da hcllignt'tllH:ia pal'IUIIIClll.ttt·. 

Assim, nenhuma lei rJc cer/.a impnrtancia enf:ru em dii'
cussã.o sem qu~; o~ Whip8 de cada j}UrLiJo se,iall j}réviamente 
avisados e/ Lt·ansmi/Jaltl aos .•eu.s conlrmdoi'Os as respecLivati 
communicacúes e crm1 iJlks truquem idéas e con:S'ideracões. 
· Assim, nen11Juma lei de cet·L:t •g:,·avidarlc é iniciada sem q,u,e 

próviamente o a·nnuncirt de ,.iua iniciaLiva se,ia dado ao pat·-
1.ido conLt'U•I'io. Esl-~.~ pello Pl'ar.o; acwiLam-se idéas; combi
nam-se 'inlcrsl.icios, de modu que a clabut·a!}iío das lois tenham 
a collabu!'ação dn,; advcr.sarius, .sem a cuacvãu, Sülll a violenciu 
que vM caracterizando o~ no,;sos moldes publicos. Nem mes
mo a urdem .do dia é ni·ganizacla na: Inglaterra ::>e111 prévin 
avi~o da oppo,;il}ã.o pal'lamentar. Si ali i a ordem do dia !.ui
ve~ não lenha a insignit'icnncin das nos>'as, si nos outros pai
zes não Sllja, ·clll\\o 'na~ 1nüsf;aS ~ qtlü a as,ntmenl rdut·ante. mezes 
inteiros o 11spcctu ele ordenr dn dia r!e camar·as municipaes tão 
banaes são os assumpLo,; nr.lla~ Incluidos - a verdaclc entre
tanto - é C!UC nem mesmo os ·a.ssnmpLos mais modestos 
de meunJ• monta, são incluídos em or·clem do dia sem o pt·tl
vio assenLimenl.o elos leade·rs aclversaJ•ios da poliLica domi
nante. Porque ha uma corusa a que essa eLllica se subordina: 
é a do qrue as npposiQões não na,;cem para morrer. As oppo
sicõtCs são uma condição da N1isl,etwia das .proprias maioria,; 
e da liberdade. porqul'l a controver.sia não; é mais do t1Ue a 
alma da propria civiJiz.ação o rla propria libnrrlarle. 

Aquellcs que qucr·em paizes . cslag·nadus, ,;em luLa, oem 
opposi,:õcs, com a rle.sl.rui.r:iio elo todo,; ns aclvrJI'Sll!'ius, ·.são 
bomo. os i·ndividuo;; que imagina;;scm qrurc pudesse · haver 
sc~:ít·as immcnsus sem espigas 11un unrapassassonl um puucn a 
média do nivel cornmum; são corí1o os indivíduos. que irnm;.i
nassem que todos nascemos para corno bal.mchios, como am
phibios miscmveis. respiramo;; menn~ o a1· pm·n do oxigenin 
quo .cnl'iqueco, e d·:i vida a toda~ as cousas na s'll:pcl'l'icic da 
torra, do -que os sct'f!S inl'criores que evoluem e involuem nas 
proi'umlcr.as rln lama, nn I.J•isl,ezn elo lôrlo! 

Entre nós, r.nl.rcl.nnl.o, Sl'. Presidente. o maiur mui, o mal 
capital, essencial do nosso rogimon con.,is/.e nisso: é que cn1 
ve~ de ser um ponto de honra para as mttiorias, p1ú·u os go
vernos. a rxisl.cnc:ia ela.,; npposi(.lóes. a hnnm de sua vida, a 
dignidnd1~ rlc su~ r.rXJisi.PJWin, - pnm 11 Govol'tlo 11' pOn t,n ele 
hom·a e dignidade a rlo~lt•ukfio inl.cg'l'al. a pulverizuçãn de 
todtts as l'rsisl.cneias c rir tnlla.~ as oppG,;ições. •ruivo~ sc,in uma 
onfermiclncle do nosso caracter. 

ExisUrú uoaso entro nós lllriiHl rac.a já rlel'inicln n que cor~ 
~:csponda uma do terminada e precisa psychologin? 
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~;xistir;i 11m lyvo nueional a que coi·rc~ponua uma vou-' 
tade dclcnniJJacia e l'Cnlizada? 

Ou seremos ni•nda acaso UIIJ povo cm clnbora~iio, co1no 
n!elnes gne se caldcam, comiJ melaes rJlle RC fundem mas que 
a.nula nu o tomaram fúrma, não se confi!l'UI'nram? ' 

On_ scrú aeuso. e~tc estado de cousas uma questão ·de in
lct'Yonuao ~·lnsl<mt.o, perlJ?anentc na nossa viela politica, corno 
factor dost,mado a desl.rmr todos os elementos ele ornanizar·.'io 
c ele ag-gremia~·ão parlidaria. · "' ·' 
.. E' e~l'i.u que a estabilidade das nossas opiniões e a di

gnidade da;; nossas at.tiLudcs politicas no Brasil resultam um 
pouco ela falta de cultura, da j'alta de desenvolvimento do 
nosso poYo. Mas as rosr.onsabilidad·es cabem antes úqucllc~ 
que tecm deixado de adoptar uma politiéa uniforme intensa 
insislcnl.c, pr!rsislcntc, do desenvolvimento intellcctnal dr; 
pniz pum libertai-o do analphabetismo. de uma série im~ 
mensa do preconceitos c de principias i'alsos que estão im~ 
pressas na sua cabeca, nas cellulas cercbracs por esses vioios 
de eclucaoã·O. 

E' certo, iPOr outro lado, que a nossa raça· ainda não csl:í: 
constituída de modo definitivo. 'l'alvez o transcorre!' de algu
mas dezenas ·dr; annos nos approxime do . nosso t;y,po defini
tivo; mas a verdade, entretanto, é que nem a alma d'o noStiO 
.povo apodrece, nem a alma do nosso povo deixa de aspirar 
dias melhores, de maiores dignidades para o nosso paiz. · 

A vr.rduclc é que us forças politicas em vez de appare
lliarcm o paiz para dins de maior independcncia c de maior 
libo:mladc, ·se aper;aram . a esse estado de abastardamento 
mental, para mantcr.em como l!lrcciosas, as velharias o!igm·. 
c!Jicns rlc um soculo passaria. · 

Assim I) que na Amcrica do Norte, naluralmcnl.c trans
correndo cllc,. a sua via gloriosa, teve tamhem o porioclo ini
cial r.lc tcnt.aLivas, de inqueritos c indagações. Desde logo nrw 
se formaram dcTiniLivamcntc as grandes correntes da ,opinião 
nacional. Grupos c sut-grupos dividjmrn. o novo pttiz que 
crn. antes, .uma grande esperança do que uma realidade. 

· :\'aturalmenl.e nesse período preparatorio os homens po
lilicas de certa lllcnl.a!idade, ele ccrl.a cultura, muiLo acima 
do nível commum, tinham uma acçã9 · preponderant.c pel:t 
l'orr;a hYp11oLiea elo:; grandes cond uctoros, quo exerCiam so
bre as mentalidades inferior·es. 

Qnanto mais atrazado o '[lovo, !11ai.or o numero c mais· 
racil o surto dos seus dicladorcs. 

A dictarlut>:l inl.ellcctunl como a dic/.u-dura, !POHtien. ú. U!l!O: 
l'claciio, nfio existo sinão quando hn. osl.c profundo clcscqmlt
hr·io rnLJ·e a cultura mental .do povo o o poder úc vontade o 

· in/.elli;;cnciu. do unJa élite audaciosa c cncrgica. . . 
E' esln mesma histm•ia dos Pl'imeir.os dias claNili'Lo Am~

rica. l!nmo 1) a historia dos pr.imeiros dias dos alvores cons~t-
J.ucion:w~ ·dos pair.es Wl-'nmerwanos .. . . . 

Na Norlo AmcT'ica u forl.unn qtnz que os seu;; PJ'llllOJros 
f\1:\Ssos 'fossem ~uiaclos '[lnr homens comp ,.TcfJ'crson. May, Wn.R
hin.gl.nn. Mades·nn, f' r;<~e~ ;g·J•nn'd\'s e~pli'Jlos,l.l•abnlhnrnm peJa 

01'/JUnir.ru:ão consl.ilucionul da :Norl.c Arnr:l'JCa, Lornaram-n. a 
fãu g1·am1D qnc nl.é !Jo,ic oR on/.ros povos.n:~n a puderam. com
l1rchcudcr1 l1Cll1 n1CSlll0 UClUCllÇ~ (lllC a lll!lllll'Unl C COl)JUrUlll. 
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' • ?u i7.,cr~.lll . o~ destinos rlos outros povos, elos povos 11 is
~~~]10 P?'"''; LW7.e~ fJLJC .os lll).~so;; Jll'imoi r os •Passos J:os,;em 
g1u.arto1~ P"t llt.lclltgcnc.tns e ]lor cspiritos rnenu~ PSCI"J'ec•'tc·l·l · 
1 e onr P ·p fi('l' v , 1 · ·" u.. · ' ;,, . 1; , . ·'.-.- · .1 IISSC ,llWIJ08 LI~. Si Os /)l'ÍllWit•o;; rlin.~ r/a Jllb.<:t 
~~c~~ .. ~o.n.'Lli.Uc!Onal lnmm guwd~s l1Cios !il'1l·nclcs brasiloilw, 
!ll~ .. ; l1zetr11n, a nossa In<lependcJ~cla o que conduziram 0 nosso 
J1~ 1.7. du~antr~ U~l dccenruu d~ llllerdarlos e elo puril.ani:mw, 
rir-sr/c .os Prll!IC!t'O.<; estremecJmcnl.o,;, desde os primeiros ms
g~s ele r.,ncrf,l'Jn, qnc clr.torminamm a Indepcndenoiu crn' IS·;:, 
SI OS lll'll1lell'Oti dias !]o Jin[li'J'ÍO vir·am ao "'l'"ndc·· ltJ'', · i-: 
P . 11 . ' .• of d. f I . . . " ". '" -~ '·"' Ulb rue no, e~: .a JS n~; c ~[lols mcrg·ull>al)l(>,; uo longo puJ·.iodn 
dn Jnccrlczrb ~~ vaciiJucur.!s l!lll qurJ a nwdiocJ•ir:ladc nmhieiosn 
dr; lunlnR h~rnens cnnrlJIZlll ~~ eles I inn;; plllllieos do .pniY.. Jrliz
)lJ.Cnlc, voronJ,. ~t!lll nolrncms, .,cm as&as,;inalos, sr!lll nlm
pclos, som J'lllflo•, como o~ que mancllai·nm d•~ ;;an'''LM r llr."
llonrnra~n as cl~rna;; paginas dos nos5C>.< v-isinllns~ Mas um 
~Jrl,, ~.!'ligO~ ~/e ÜllllO~O Jih~·lln que, i!ill liOS!'O j>UÍ1., !h< J!l'npa
::Uilclhlas. da_ llcpu~hca YIYornm mar·lclnncln ACTnPI'f', cnmn 
nmn. accusa\;.ao cap1tal contra o Impcrir1, Jni r~ la: ·a dr que 
••s Jnonurelu;;tas sr absl.lvcrn.m do dar an pai?. a· instrnc1·:iu 
de que este carecia, pam emuncipar-sc intr.llcetualmente' ~~ 
poc!e~· _ser sonho r ·(los seus proprios rlcslinos. Estar:i.o ara:;n 
satJsJeJI.os neste ;pont.n os nossos compromissos hii'torien.; 
pnt·a com n · paiz ? Não rí de estranl1ar· que al.tl h o ,i c· sc,ja l'P
Icg:aclo paru um plano socundario o problcmu .cJa instrucção no 
nosso vnir.. Duns cousas são esscnciaes, ·como for~.a :~wopu\
~ora: a insLrucriio c os meios ele communicacãn, tão clistan
ciaclns uma elas oul.l'a nó;; osLamos. c.omo n;; irmãos qur.. na;;
cidos 'do mesmo bcr~'o, logo se a.rastaram .. sabemos ni•s cln 
extremo sul, como Yós 'do extremo nol'Lo, quo vivemos s111l 
a luz elo mesmo cr]o c rcspimmos o mesmo ar ria mcsm;~, almo>
phet·u. dessa verdade. Mas ntls 11ão tomos a certeza rwidrntr. 
n certeza tangiYe! da nos~a uni·dade moral, da nossa IH\icluclc 
J)nlitica, w~li;, nmn siqucr temos a ·ccl'lcr.a da noRsa eommu
rdcaoão territorial. ''.\'cm n 11r.rigo das guerras, nrm o verir.;·n 
rio assalto ús nnssas fronteiras. nem n :pr'J'ign pela J'pagmen
tnr,üo dos nuclcos, nada disso tilm ferido, mul:l lli~~n I ~lll im
pressionado a, mcntallrludo dos nossoR cslnclislas. Eu, ,p.or isso, 
ttíto deixo rJc ropritir, como um Pl'Ogrnmma de vida, como :um 
pro;;rammn de· progr·osl'o para a nos~a ter•ra... (Pnmn). 

St·. Pt'csiclente. cu e;;tava de aza;; ubc!'l.as, yo:mdo, qunn•ln 
vi um pouco de term, chegou o momcnl:o em q~w o meu 'U1.1-: 
rnplano nt1ssou do seu salLo da morto -. o 'f\111'\\1\l~o - c vem 
alnrJ'fil' ... Como hontem u sessão du1•on at.(, nwia-nnilc, c cu 
não t.inha o habilo ele sahh· de casa :í noitr>. 1.~\'C a i.le~~ra~a 
cte apanhar um.re::friad!\ por conta ela Lyranma ~lu nHlrl1!'w, 
achnndo-mc ho,jc fnligado, aclocnlado. Con~o .a lr..1 d~~ cnm
pcnsa('.õr;: domina n munrlo .Polit.ir;o .. mn!9r1nl .n phy,:;Jcn, tnn
rlo n nossa ,qe~são. honLcm, 1do ntu a nwta-nmlr, - sele ho
ra~ quusi, alt!m das hn:bil.uaes - pcrmHla o Sr!naclt~ que a 
dr ho,jc dm·c umu hora mr.nos do qur a cln p;;\.ylo r~g;mwnl.al 

Pcrlil'in, ·pm• is:<o, n, \T. E~ .. (J\\C ~on;;ult.u;;so n ,~r,nndo 
sobt•c ~l concr.dc o adiun1cnlo da chscussao para amanha. con
~nrvnndn-nH' V. l~x. llr~nr.Ynlnmrntr. eom a palawa p:wn prn
seg·uit· nas minhas obscrvnt•iíl'~. 

• O Sr, Presidente 
'quer o .nr.linmr.nto dn 

o S1•, F:rnarlm• ll'ineu ·i\lnchnrlo _rc
discussiio par:t a sessão do amnnllll. 
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i Os senhores que nppromrn o requerimento queiram le· 
yantn.r-so. (Pausa). 

Foi i'C,icitado. 

O Sr. Irineu Machado (J1c/n Oi'!/f.'m.) - Roqurim verifi
cação rla \'OI.aoito. 

O Sr. Presidente - O Sr. Srnnrlor Il'iHrtl lllachndo roqner 
verificação da vntaçiio. 

QtH>iram lcvanl.ur-~e os que vnt.nram a favor do rcquc
rimcnro c .consct•var-sc ·rlc pó afim de serem contados. 
(Pn.u.1·a) onzr. 

Queiram sentar-se os que votaram n. favor c levantar-Ao 
~s que \'filaram cnni,ra c ·conservar-se de pé afim de que se
J:ml contados o~ votos .. (Pausa), treze . 

. Foi regcHarlo o requerimento. . 
Conlint'la n rliscnssii.o c com a palavra o Sr. Irincu Ma-

chado. o • 

O Sr. Irineu Machado (r.rmtinu.a.nrln) -· ,~r. OPrcsirlcntc. 
lnmr.nt.o qne o fat.id ico numero 13 da maioria que indeferiu 
o mrn requerimento mo forco novamente a abrir o vôo. 

Dizia cu qlir nosf,e paiz .. dnns cousas são essenciaes :· o 
desenvolvimrnlo dos nossos meio~ de commnnicnoiio mate
rial, islo r'!, a polit.ica dos lransporlcs, c a politica da com
municnção do pcnsamenl,o. . 

Emqunnlo não lançarmos por este vasl.o territorio af6ra 
trilhos, linhas ferreas como hraoos de f()rro e de aco a sP. 
npeJ•t.arerri nos mais vigol'Osos amplcxos. os Estados da Rc
pttblka, rmquanto não pudermos fêr communicações mais 
· rapidas. com a cort~r.a material ria facilidade de approxima-
0iin c ele conlact.o com todo,; cnt.re t.orlas as diversas parcollas 
da communhão brasileira: emquanto o tel·egrapbo, o avião. o 
caminho de ferro não l.orna.rcm menos clifficeis as commu
nicn.~õcs entre as popnlar,iics hrasilci.rns; emquant.o a nossn 
instrnccitn se !.ornar nm fado: rmquanl.o o ,jornal, entre nós. 
não J'rlr podet·oso r gr·nnclr insl.rnmont.o de divulgação o d11 
civilir.aç.ão como elle ri nos grandes paizes, onde as suas ti
ragens alt.ingcm a dous c Ires milhões de exemplares: - nóR 
conl.innnrcmos. a progredir, ri certo; mas numa razão muito 
mais lenta do qur o exigem as necessidades indeclinaveis do 
nosso fn t.nro. \ 

A nMsa nacionaliclaclc não pódc viver ainda desorgani
zaria. Rem n cultura mrnt.al qnn o rí at.trilmto do seu progresso. 
,\lfl hoje temos vivido rm simple~ l.ent.nt.ivas no papel. Ainda 
ha hcm pouco tempo, a uHimn t.cnt.ativa do Sr. Alfredo El
li~. para qur RC rmmissrm cm r.ommissii.o, rcpre;son:t.antes 
ria C:amarn r rlo Sr.narlo. afim de qnc so vot.assn 11ma lei rle 
rmino primario ohrignl.orio, nãn foi mais rlo qnr. a rnpr;)
dncçiio rln t.nnl,ns r tantos rsforços anteriores, pois ninda no 
ult.imo nt1t;amcnt.o vnt.adn· nós r.onsagravamos mccliclas. não 
só sal.isfa(;ãn ;\s nr.ccssidaclrs da inslt•nccito pnhlica, como 
ainda de snl.isfação aos encargos da noss~t propria ~onscicn
cia, para a cffoctuaoíio dessas esperanças. 
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Vejo, Sr. !>residente, na physionomia dos Srs. Senadores, 
a luta que se trava no seu espkito. De um lado, está o 
constrangimento dr\ haverem votado contra um collega sa
hidnmcntc enfermo; ele nutro Indo, ccrfamnntn o penaor que 
f.J•hnnplwu, de gozaJ·cm .um "p111 wn. de num ~onferencia par
lamentar; o dn S<J 'dclieinrum inlellectnalm('ntc cm ouvirem 
loguí·es :comniuns expedidos com Uanta snlemnidacle clru 
lrihnnil do. s~nadn. Cmnpi'Chcndn, cntrctanl.n, que a ama
hilidnrlc. rios me11s r.nllegas mr. diRLillf(il eom f'RSIJ l'avor, a 
qmJ. vm: rn!'''P!'ponrl"'' :i nll.11m tl~s minlms r.m·~a,;. _ , 

O B1·asi1 i\ um pa1z onde a llllfli'Cn:m am<la na.) assumi~,, 
nnm '' rnmr.tCJ' nem a foição dr. VCI'(]arleit·o podei' poi\Ul\n., 
Neli e. a imprensa nüo •í. o 4" poder. · 

_ E por qnc .isRn se dá? 
.. ·Nn~ ont.ros pai~r·s oxiRLir;í acaso uma imprcn8a (!lJC\ ;;e,í'l 

snhoJ•rlinarla. 11m sua rli!'ecr;iio, ús ordcn,, govcrnamenl.l\IW, :'is 
oi•diJns pr~soae~ rlnsl.e nn rlaqnnllc ministro, :ís orrl1;ns poli'.i
rn~ rlrsfn ·n11 rlnqncllo c!lf)fc de nsl.nrlo'? Ccrl.nnwnl.e ~1111. 

Os JlU!'f.idns pnliJ.icns nralicam, no ,Í()f(O crmsl.iLnCillnal. e 
rlnr.lln !"~tal. n dnl;'llo lrigil.imo. rias rlivcrgoncias c das conl.c;.:. 
I nr:lirs. As rJ i vn ''~as fllll'l'llll I.P~ dn npi n i ãn I nem · nccess i r! a dr! dns-
1.1~ n rlnmu;llc dr•l.l'i'l11inarln III'A'ÚO, cnm osl.c. rin aqnr.llc car·a
c.l.or· polii,i(lo, para n. rcnliznr;fLO ela rlofnsa rln pnnsamenl.n rnm
mmn .de nm · nnl'f.idn ou das. ·insliluir;ões de uma bnndeil'a 
JJOiil.ica. Asgim,. nos outros paizt'S, a imprensa é, n]'(!inm·ifi

·mnnl.n, o pm·f.n.-vn~ 'r!nsl.n ntl rluquella COI'rr.nt.r pnlil.iea, n I'X· 
,fll'f'f:~ão r!Ps!.o nu rlaqnrlln prngrámma rle opiniãn. O .i<wnal 
r\ uma nor,ossidadc para a div11l~acãn rln mc;;mo l.oq1W r!f' rJa. 
rim nnc animo c mnvc aB ·mesmos fileims c 11m 111rsmn pon-
snnwnJ.o commum. ' , · 

. . Ma~. nt1c n~ jornacs sejam a expressão elo ~nl<';irlin rnt r!n 
O)lxilin o1'fieial: que 'ollrs rlr.f•mdam. cnm appar·rnria~ dr sr r
vil· a \'l'n:rlarlo, aqJiilln que n~.n 1\ ·sinão a l'f"n.li7.ru:ãn fif' 11111 
eonl.rar.lo\ onmmor·cial pam exploração do·nmn. idnia 1111 rJ, 1irn 
r.osn. r\n mr.~mo mndo 011n ~c rlol'ençlo um privi!Pgin. iiH!ns

. f.T·ial. •111. u marca rlc falwica, isso nãn ex is! o. Nãn h a ""'~ 
snhornn rln innH·rn.~r\, 11'rm nr·g·ãns q1111 Rejam· n roa! izn~ãn p<lt'-
mnn~nln ria rnJ•Pnpr,iin e df\ ~nhnr·no. · 

Por OJli.r·n 'Jnrln, os parlidris polit.icns, não Ílf"CMRil.nnrlo, 
·nonl' rJIJ npoin 'olciLoral de qncm quer qnr. seJa, nem lampn!Jr,,l 
·do vnl.ns, nem lnmJln.ncn rln opinião puhlirn, mnR srnrJn aprn~q 
a expressão a1·iLhmeticn, do officialismn rlom inonl.n, r, n~ vnllls 
nãn ~rncln · sr.niin a rralizac•ão iln maior·ins rlr.il.nran~ som ,·nn~ 
lnrln n srm oniniii.n, vnl.nnilo· nrsl.c· on naqnrllr. canrlitlal<l r.nm 

. n Plosmn facilidade com qno dcvt'lra . um pra! o rln l'Pi iii" i111 
sr\l.i,~faz mna nocossirlndo phvsiolog-ica. alirnarln tlP IJIÍnlqll~'l' 

. t~ffccto, separado rle qnnlnnm; vincnln rlaqnr.llrs mn lJIII'IIl v<d a 
n (l•!l'n; si a~ maiorias nãn Rãn senão a nxprrssiin or.r-:1.~innnl 

· rln lnvOi' com qnr• nm as::;allanl.o rln porlor', rln qno rnmPg11in 
apossar·-so, rlisi.J•ibnr. Jl'!sicõrs aos sons nnnnif(nnrlns " lnriln,q 
vrr.ns nns. RrJJS parrnl.os: si o c:nvcrno rln na i?. niin 1\ sPnii.n 
n J'f!llli?-nefi.o rlo 11111 irnmcnsn, rln 11111 largo, tlr l'lm illll'iHlnnro 
rlospnf.Jsmn, snh n rol.nlo rla pral.icn rins govcl'llns cn11RI illwin
nnns ,n ~ln rlrfrsa ria O!'rlcm coni'lJ.ii,1.Jcinnnl r. dns nrtfnl'ir!nrlc.'> 
consf 1l111rlas, pam q11r ns ,jnl'llaes. . . · 

. 0 S11_: RAMOS CA,Lioo - F.' osso " modo do pensn1' rir V. Ex. 
ent rclu~ao nos .Pnrf.ll:lns c no moi\o pol' QUI! s~ I!OU81.ituem? , 

~.\ 
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O Sn. ltuNllU MM.:HADO - En acho qne V. Ex. não perce
l'lcu o qun üti eHiava dizendo e era qne nos HsLados nãn nxisl.o 
ahsoliJI.anH•nln, npi!1iã11 nem lil,lerdadt•, , l.udo , 1\ n~na fieçiiu. 
Quent l.r1·r· a .kiHwlarle rio snhn: ao pt.tder·, que1· Sf'.Ja. pn1• um 
a:;sn.ll.o ú mfut a1·nn1ila, fJIII!I' po1~ llli)U ascen,;ãn fnl'l.nila, nx
Jilicand ptll' 111il ntul.ivos, intlttt~rliatanll!!llc allia cm Lt.ti'IHl de 
Si lirtlll illl'i!lidndf' df' flndica~Ô('S l' :tfi'I!CJ(I~, • • 1 •. 

E' l.nl a fol'(:a de CJIIO rli~pücm ns gov~rnos que imínetlia
t arnr.rite todos se drsagTadam da nbctlicmcia ao idolo anterior 
l•arn se filim·cm .. ao ·11ovn; ao suhstil.11l.n, que cnl.ão lhes devora 

·h.td:l a rlerlicat;iin r. solirlaricdaflr.. Existiria ácaso uma opiniiw 
pul:tlic.a? Niin. Que são os ,inrnaes? Os jornacs não são sinão 
••n a voz incompleta. inl.imidada .'lo~ que não podem g!'ilnr 
mui Lo, pnrqnc estão. Roh a :une:-t(ia de assas, inalo dos reducto
J'rs ü o cncar·ceJ•amenl.n dns inlcllccltJOes que' os dirigem .c de. 
cnrpa,,t.elmncnto; Os~,iornacs não podem .dizer sinüo muito 
timidamente aquillo que preci:,ava ser dito com todas. as ener
gias ·do protesto quq ,sempre a opposiçiio carece. para .trium-
pJJnr c abrir• brecha no ofJ'icialismo. _ . · · 
. Os cargos csladuaes, corÍlo os fed-eraes, não sã'o sinão dc
lr!gn(:ties da confiança pessoal do chefe do. EsLndo. O Presi-, 
d·cnl.c de uma unidade da Federação, é ~cnhor absolnt:o do ba
rnr;o c cutelo. E quanto mai'or a extensão geogra.pbica do Es.:. 
1 ado, Lanlo maior a fazenda, tanto maior a escravaria, porque 

.rJe 1'acto a nnnullucão de J.odas as liberdades não.se. reaJiza por 
um modo mais indigno c rlcshonroso parit a ncissa civilizaç,ão 
do que com css·c horrível pr.occsso do mystificacão, que é :1 
apparencia da Jogai idade. Nos grandes centros, na.s grandes 
capilaes do B1'asi!, á frr,nlP das f!Uar.s se acha a maior, que é · 
e~t.a Capital, alguns orgãos OU8am tor certas en1)rgins e certa 
'vibra~.:ão. · 
, O Sn. RAMOS c:\IADo --V. Ex.' mesmo é a·exprcssão ;do 

contrario do que csttí dizendo. · · 

O Sn. THJNEU l'IL~cHADÔ ___;_Mas V. Ex. sabo.bcmtquc ns 
Pxccpr;ücs confirmam as regras. · .. · . ' , . 

Algnns ,iornacs·são as .voz·cs energicas da opinião p1Íblica, 
pm•qnc ao lado dessa gràn'de cscrav.aria que não ousa rebellar
~c Sl'lllJlro 'rxisLe o espirita immortal de Sparl.a; Se uns do
bram a cm·viz, outro;; se -exaltam com as ulccra:s cnferru jadas 
pelos grilhões da escravidão. Alguns orgãos levam a sua 'caro., 
pan h a ;'ts ex!].JLaçtics da r.nergia maxima; mas o que é essa r e-, 
ae~fio, sinão i1 ospirit.o da propria .. comprcssão? . 

1 Que é a imprensa sin5o um espelho do nos.so propriõ es-
tado social? Existe acaso .liberdade ·no Brasil?- · 

Não, eu .nego. O que é de factó a tpolitica estadual? . 
Pormil.lam-mc meus honrados collogas nlS'lltnas paginas 

de ]Jessimismo. . . · 
Alr;11n~ Prcsidenl.e.s da Republica t.pem tent.ndo, esboçndo 

a sua veleidade de reacção. Mas norihum aló hoje a ipi•nticou 
l'rtel'gicamcnle. O proprio Sr. 'Epitacio Pessôa - quo os it:a
Jianos gu:nr!cm por muito tempo nas mmnlhas do castello 
Siciliano. para bem e tranquidlidadc da nossa pntria - iniciou 
snu qovNno. C!"lm uma affl•onta ao Sr. A:t.er:cdo, no· cas0 ela no-
mcaç.ao do ,1111Z fcdl'ral do MaL lo Grosso/ · 

· O honmr.Jo PJ•csident.e cle~Ju Casa pll'il.onvn a nomoaçãn do 
um seu amigo pura o Juizo Federal <I c l\!atto Grosso. Cito o 

.r 

• 
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caso não como wna eensura an lionmclo Scnadm·, que mula mais 
J'aziu do que nttVP!;'Ill.' nas aguas, no sulcO'nbcJ·I.o pm· nma. poli
tiea dü 30 nnn'ls tio weccdcnl.cs. i.\Ins, dizia. cn que esse nossr1 
nminenl.c colleg·a plr.•if.l'ava a nomc:u;ão {]C 11m amigo, aliás 
lJHI\'O rle qnalidadros de n~pit•ilo c dr inlelligencia elevadi,;simas, 
Jlill'a a sPcdío rle Malt•J Ut·os."J. 
. O S1·. 'l~pil.neio nleu-sl' dn inridrntP ... 

S1•. Pt'Psidt•ule, pe1;n "''nia pnm uma pnqnrna inlerl'L1pr;iio. 
'(O rmulor coHsu/la o seu. 1•doutu). )=\úu 1

1 P.~:l. (Pausa. i 
Neste momento a Jll'CsirJcncia da Casa eslá ·com o St•. Sc

narlor Sylvcl'i!:l NOIT, -i" SccrcLm·io. E• um hahi/n mf!ll nas 
o!Jst.J·ncl_'.iíns assignalnJ• a lwt·a Pm qnr eai.la un1 rJos JH'e>'irlrn/ r,; 
occ:asiomws asS11111e a enil,•im ua rlirl'cçãn un~ nossos l.rnllallins, 
para CJ!Ir se c~Hl:lla/e !llal.erialmenlc a J'adig-a que a il11poi'Lu
lla(•ãn de! urna longa e desagradayc·J ora~:ão vo;;sa proclnzit• na 
lll'esidencia ~~ na- :\lesa. · .. 

Sú um 8c!cretnrio neste mnmcnln ~c aeha ao lado du Sr· . 
.JlrrsirJcn/.e; c rssu nH::<lllll nit•J ú um SecL'P/nrin el't'ccLiYu, nem 
mesmo snpplPnl.c:. Si r:11 quizessr invncar o nosso llr•giiWmlo · 
Jlara chamnr á ordem a l\lesa c rli1er qtw clla não está cons!i
tuida. l'egnlarmcntc, que mn diriam os homaclns .Srnarlorcs'? 
(Pausa). Existe acaso só uma h:i para a planiein'! (Pausa). 

·Não existiHt uma outm• para a eolina ondo ·v. Ex. guarda a8 
tnboas san/as da lei? (Pa.nsa). 

Proscguindo na minha ornr;ãn, viu-sr nm (!ia SI11'Jll'e;;o o 
81•. A. Azeredo com a !lllbliea\:rw da sna carta m.s eolmnnas 
crlitnJ•iaes do Cm·reio da Jlanlui. 

O Sr. Presidente da Republica annunciava a SlJa voriladc 
J'rrr~a do crear novn;; moines e noyos costumes. Não mais os 
,iui~c~ de S?cr.~rw sedam inclicacln~ pela polit.ica rlomhwnle dns 
Estados. A mela nessn pnn t.o m1 me cnllgJ'ahilo com o honrado 
.PresidenLe que lá se fni, niiYir as vnlatns c as haPmnnias snnw;: 
da mnsica italiana nas rr.clnndrw!' rle Roma, alJI•igadn sob o;; 
carvalhos sccularr.s do casl nllo Ri e i! i ano. · 

Rccordar·ei aponas ao Scnarln a firlclidarlc im·ariarel com 
que o ex-chefe do Esfado cnmprin, cm todos os srn!; detalhes, 
o seu programma .. 

O ultimo actn de nomeação rle jniz 1'cclct·al do :Maranhão, 
do St•. Castello Branco, parente do S1•. Urbano .Santo~, filiar/o 
á sua politka, alliarln profunr!ament1J á poli/ icn do nosso fJUr.
rido co.Jlega o Sr. Gmlnl'Pcdn Vianna, nnmraclo de accôrdo com 
a impit;açito do Partido Hepuli!icano .Jifarnuhense, f! ert't.amenl.o 
n~u is nma demonsLraçúo da scqucn'cia da logica, da unif.omli
dacle de cnnduct.a do Sr. Epilacio. Mas mnfim os juir.es :!'e-

-· drrars continuaram o· continuam a ser indicados e n.•Jmcadns 
de accôrdo com a politica, qur. crn rlel.crminado momento plri
·ieam as suas inclusões nas listas /.ripliccs rto Supl'emo Tt·i-
!Junul .Federal. , 

Não vüo pam os EsLados. servir a correntes politicas que 
ns levam a estes altos cargos. 

Ainda hontem, na sua i'ulg'lwanl.o OL'ac.ão, principahncntr 
intoressantr. pela rnull.iplicirlade de lH'oblcmus que ahot·dou. n 
Sr. Paulo do. ]<'t'onLin arguiu as deficiencins da reJHia, a cir
prociacão o a invasão (las renrlas ptllllicas. . 

Ha lnng·nR nnnos, ha!Jil.i!Udn n let• os rrlalorios do;; rola
tores da Hccoit.a o da Fazenrla, cu me !'ecordo de que. em cle
,terminnclo momento, passou a sct' prog·ramma da adminis!rtl-
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cü.o das finanças publicas e liberLacü.o desses' vínculos enLre à 
politien I! o,; eal'ló"" lllais clovll!dos dn administração da Fa
zenda dos (i i versos EsLados da Republica. 

QuanLo l.empo durou est.e raio de bom senso, quanrlo 
l.cmpo dura ou esta vete idade de resisteneia? (l'ausa.) Log·o 
~e rel.ontal'illll os velhos habiLos de ouLr'ora. Os inRpee(OJ'I'S 
do all'andPg:t:.;, n,.; Dclt>gados i'iscues, o~ conl'm·r•nl.f',.;, os cscJ·ipl.ll
rar:ioH, e assim por doàntc, todos ellcs sito indicados rlc ac
eôr·uo com o leruJe,· das diversas bancadas govo!'llis!.as ela re
presenl.a(:·iio federul, cargos de simples ar•,•eeadaçfto · pa1·a 'os 
Cfii:JPs ,.;1! deria l'Xigir, ll!cima de tudo, o zelo pela probidade dn 
admini5!.raorro e o eserupulo muximó nessa arrecadarJiiO, a 
maxima inrlcpendencia na applicação de multas, a maxima 
cnet•gia na t•eprcssão de contrabandos de toda a sorte, pnl'
que rl innumera a série de fraudes, verdadeiro Prol.l10u, quo 
ainda não 1•nconlt·ou o gcnio capaz de faw:·-Ihc a nomencla
fura, os fiscaes de consumo, os empregados do all'andegas, os 
ompl'egarlos cm collectorias, todos, sü.o i nsl.rumentos ria mos
ma machina que elevem exercer a compressão contra os arlvm·
snrios polil.icos, deve fechar os olhos em favor dos cot•rcli
gionarios, ohodccencJo ao rythmo do mesmo mando, olloi.lc
ei.'IHin. oom a mesma uniformidade, ao commantlu da mesma 
vonlaclP, imlicaudo que cm ·um determinado momento da 
nossa viria poliLica houve resistencia. De uma dellas, ainda as 
pagina:; l'l'l'l'lllos da nossa historia não foram rôtas nem apa
gadas pela l'nllihilirlnde da nossa memoria-. é o caso de Per
nnnillrrcn. Cl!l'lo rrlinisLJ•n . .Toü.o Pandi:í G:üngerns, l!ili.I'!Hinn de 
rcagiJ· conl.m ns fraudes existentes na Alfandega de Pcrnam
huco. J•nz mãos scvcms cm cima de cerf.os funccionarios qu o 
r•IIP ac;·Niilava connivenl.cs 'com os desvios da receit.n. Qual o 

·epilogo ele. toda essa resistencia? (Pausa .. ) O incendio na 'Al
fanf'legn i! e Pernambuco. A casa visada pela uc~.ao do Min is! t'O 
]lassou a J':tZPI' o;; seu,; despachos rio alfanrlr!ga prlo Hin rir. .la
ltrÍI'IJ, 1'111 \'PZ· dr despachar suas mercadorias cm Pernnm:.. 
huen. O mesmo Min isLro acaba, para ·vins·ança r! o chét'c ria 
l.l'illll, r111 Paris, pot· carregar as malas e o guarda-chuva do 
urn fins príncipes da família privilegiada. Como pm·frunl.ns
srm :111 Sr. l•;pitacio como ri que elle .o nomeara Ministro de
pois dn ter l'ciLo l.udo quanl.o fizera. em det.rimenl.o rios lnio
J'CSSPR pecuniar·ios da casa Pcssôa rle Qucit·oz, cornpromoUcn
r!o-a, rliffamanrlo-a, rleshonrado-a, o Sr. l~pitacio responrlou 
l . .:·aJH!IIiilanwnte: .Tri cslop vingado, porque .elle, mui las \'1.1-
zem, carregou o sobretudo e a malel.a do C h wo. (Jli.w. ) 

.O ·Chicn ,,: .n me11 quPrirln amiP:o o ,sym'j)athico. ~ !rlislin
cl issimo Dcpularlo ror Pernambuco, o Sr. Francisco Pm:si'>a. 
r!c Queiroz. ·Si o epilogo da nossa resisl.encia fiscnl é sempt·o 
n inc1'11dio. cm que a gente parece estar vendo o uHimo aclo 
rio CJ•cpusculo dos Deuses, onde Ludo não é sinão fog·o dn lwn
g'iila, ~~o Minislro passa a ser o valet de )J·ied do um dos Jll'in
r!ipr•;; ria fnmilia conclrmnnda pm· •ennl.rabando e ciL•ft·al!dnr~ão 
fiscal, n~o r•xisl.r. mais esperança rle salyação pu)•lica, p~)is 
a l~lir·n i'<'>l'lllll rir ;,nivar;flo inrlil'idual r o sm·vilismo e a acln
Jaçan. 

· S1·_. PJ•osirlenlo, proscguindó .llllR minhas consirleraeiiPR, 
rJP\'O nlnrln J'l~eOi'rlaJ• que os j)I'OPl'IOS carg·os de t'PJH'rJsonlrwiio 
pnsl ai, ns cm·gns r ln l'Opt•escnl.aeiio• lclrg-J'UPh icn n:io, sfln iH•
nãn tnn-vn~lo m·mazcm, um vasto nlmnxnrifnrln ria polil.iea. 
Quando s1: J11'Peisa íln mna pceu plll'll ossa Tnrlag·rm, de um 
accesso!'io pam nssa maehinaJ•ia inl'rr·nal do eoJJl])l'essüo, vao
He buscar nquolle ngenLo dn polil.icngem local, o adminisll'ndor 
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dos Coprcios, o contador, o sub-chefe, toda essa nomeação do 
centro, pot· indicação da poliLica cenl.l'lll ou o que desempenha 
pequenos cm·gos, como n ~IJI.'VCI.Üll, o carteiro, o estafeta, etc •. 
Quaryrlo o inr~ivir!uo r) nomeado pela gente da polil.iea enntral 
dommanto, nan i\ UHLIS do quo um agente execulm· dos planos 
l.t·a~arlos pelo rlologarlo, mn vil.·i.urle tia inlcrven~fiu do pat·~ 
!.i riu nn J~stado. i\'ão r\ sô em J·elar;iio ao i mposl o de cnnsmno, 
ao imposto rJe al·t·ccatl:u;fio l'erlrwnl: 11ão r\ sô em l'elar;fiu a 
ella qur> a polif.iea raz se.nlir os seus el'feil.us rlelclm·ins: o arl
vcw~al'io tom de rotuhtl." a g·:ll'J•aJ'a de ccr\"C'.ia, pot•que isso niio 
ó pormHtlllü ao inínJigu du Guvet'IILI. O eot•t·eiigionario tr.m 
deposilo rle t•otulos, al'irn de que um milheii'O si1·va para eem 
milhcims rir• ga!'l'al'as, lJUe l.l'ansil:un, pelo dnposito, JWlo ar
rnazenisla n pn!n nog·neianle eot'!'olig·ional'io e amigo da si
tuar,ão. 

·A a1·rcearlar;fi.o r\ em I orla a par· te a mesma cousa. Si um 
empregado Uu Ji'awnrlá rc~i~l.o, porqun r' um Homem !tonesl.o, 
sabe que a consoqLJt>neia 11 a nunkfio r• a rrmocfio. E assim, 
todas us energias se vão afrouxando. 

O proprio teleg·raphisLa ha de ser um· agente, um espião 
da politica dominante. Ou ha rio tit·ar crípias de Lodos os des
pachos dos arlvcrsarios para communical-os a sil.uar;ão do
minante, ou lia de set· um instrumento de tol'tura para seus 
inimigos politicns ela maioria, ou cnlfío ha ele ser despojado 
e arremessado pam ns mais remotos e malsãos pontos elo t.or-
r i to ri o nac i o na I. . 

. Os proprios ofl'iciaes rio l~xcrcil.o, os propricis officiacs 
' ele Marinha, o que não soi'.ft·em, Sr. Pt•csidentc ·? O com man

dante de um batalhão .que nfto quize1· ser comensal e espo
leta do Governador tem tantos c tão repeLidos al.l.ril.os c cho
ques com a polil.ica dominanle, qnc acaba finalmente por ser 
transl"crirlo. 

·Que rí o capil.i'io rio por! o? O capiUío rio pol'to lnmbC'm 
!.cm do scJ' um agonie c!cltol'al. . 
. A mal.ricula rios pescarlores, a licença das cmbarcaçõrs, 
a dispensa. a exig·rmcia do cm·l.ns I"Mmalidarlcs, a ·paga ou niin 
rlc cct·los impostos, de cel'tas taxas, siio infinitos procrsRns 
r! e aspltyxin c de dcsillusüo. · 
· Si a machina fcclct·al, por si, já é formídavcl para inli~ 
midal', para rompl'imir, para esfolar o homem rlc opinião in
r]l}pcndcntc; a,inc!a existem o~ti.I'US c!nns. que forem com o 
mc;;mo pocll't' e com a mesma efficicncia, senão com u maior 
cl'ficicncia. São as machinas htll'OCJ'Ui icas r.stnc!ual c muni-
cipal. . · · 

Que (• n Dclcgarln r! e poli c ia ? Que r\ o Prnmoi.O,l' publico '? 
Que 1) o .Tuiz municipal ? Que é n .Tuiz do dh·cil.o ? Qun r'• a 
Rclacãn? Ou lodos cnLJ'!llil nos Ll'ilhos e se snbmel.l.em a q1H'111 
manda C' pôde. 011 r.nliin o itwal'iavcl dccrôl.o do disprnsa, de 
rlcmh;sãn, de cnslign, em que o J)n;;cmhHI'S'iirlnr, o Juiz dP di
reito não rncnnll'a nnt.1·o t•ecm•so .srnün nn snnLrnr.a J'innl rio 
Suppcmn TrHmnnl. mandn.ndn J'Pi nl rgrnl-os. . 

i\las, LJIIC va!P rs5a I'Cinl.rgraf'ãn si nllP nã.o manda omil
J.ir na [lOsse. n I'1111Ccinnnr·in rxnnPradn ria sna anlign J'lllle\fin. 
JWa apenas sr limila, a da1'-ll1r n,; l'f~Ptll'n~ür.- ('OI'I'nstwndt•ll
les ;is vuntag·ens rio que roi pril·adn.. B' 11mn ~nhl.ilPzn, "' uma 
escapulm·ia da :u•if' dr .iulg·nl' r' dn minha pt·ofis;;fío. 

InvenLt\t'am os jm·i~l.ns llfii'Lr-amer·icnnos c>ssn snllll;fio. 
Tom ell1t sido appli.cnrlu c t•cappl icuda enlt·c n.:.s alé uo mn
ximo do abuso. 

• 
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Assim conrlcnma o Sup1·emo Tribunal ri nrlminisl.l•nção 
local ti pagn1· tiO .Juiz nn ao Dr;semllat·g:Hiot·, a,; vanlagens de 
que i'nrnm Jll'ivmlos, mas essa senLl'IH)a ,) puramento Jllal.o
niuu. Qual o nffcitn · r!Riisn, conclemna\,ftO '? :~<;' mandm· [lttA'lll' ... 
Mas, o K;l.n,do nfio p(,<le ser penhorado. O Esladn só paga 
nquillo mn q110 ellc foi condemnado, .~ú indrmniza e st\ rr•
pum si o ~n11 g·orf'l'Jiadot• com isso se confnnna 1 . .' fJUCL' 111li!Hlar 
pague. 

Chegamos. poi·lanl.o, a .G.,se l.l·ist.e cspectacnlo de Yêt• su
,icilo ao -· áil ou mori'e das nlig·a,l·chins estarliiUCs. 'J'ncla a 
magistnii ura i I.' III que SI.' I.' o inslrumenw fi II o lal:cgo conlra 
os juizes, conlt·a os :;ovel'llOS na juclicntura ini'Jcxiri!l na· ma~ 
gcsLude dr.' ~uu i'nncr:iio, uni obs/acLrln aos {/esmandos dn, rw
liLicu, C 1\ de;;linada cnlão U 11101'1'1'1' de fome, a Cll\'CihCCOI' 110 
axillanwnl o de 11m a pobreza, sem J'ui.IH'o, sem espcrauças, 
sr'm t.rUJ}fJllillídadc, agoniado pelo sucrificio de tor.la a sna . 
''ida, ele loLia.;; as suas cspcran(lUS scpull.adu~ ainda Yivus TID 
lunmlo; ou enLão, - o que 1í lnnnano -. é destinado a ceder 
pum sa,IYm·, pura salvar os seus c ha de Sltb.mctl.er-sn vara 
dar de comer aos scns filhos, nestas o demais rlosccndencia". 

A historia, longe desse proeessos do dissohlf,,ão (]a Jtcpu
JJiica, CJIJe r.•slou l'Pialando ao Senado nestas palavms. ,; do
cumcnLalla por infinidade.> rlc a-ecürdãos do Supremo Trihunal 
Ferlcral. 

. Quando um Juiz conscguf'., um r.lia, rmconLrm· um gaYCJ'
nador qLTO s~> suhmeUa a um aresto fina,!, e~tá lüo velho, tfio 
can~:ado, .i:i passou tanto tompo nas angustias do sofl'rimcnlo 
c elo esporar na torLura do vêr transferido para o anno crne 
?Jem a,quillo que j:i foi a espcranç'a do anno antecr!dcnl.o; c5so 
homem succumlJC afinal, .nas suas energias, o não r\ mais do 
qnc um farrapo de forr;a moraL 

Si a mng·istraLura é essa cousa malcavcl, flcxivel, pul
verizavcl nas mãos dos governos cstadnac5, que ,; então o 
ministerio publico,· demissivel livrcrncnl.c '! Qne 1\ o pobre 
.Tniz municipal; com rnnnclal.n trmpornrio ? Que 6 o Delegado 
([C policia ? 

Chcgn,mos ao extremo de vêr cm c'Orlos E~l.ados - não di
gamos qun se,iam tapcras das mais longinquas, distancinda,s 
do centro do paiz por milhat:es de kilomotros, mas. na pt'O!ll'ia 
Minas - cm quo se extinguem ,iuizados ele rlirciln, ;iuizados 
municipar.s, para se f,ranst'erirem aos delegados policiacs a;; 
af.f.ribuiçúcs dos cargos cxtinctos. lD ossos delegados são mais 
do que instrumentos rle confiança politica; são ainda insl.t•u
mentos elo tortura; sfio algemas, são golilbas, são guilhotinas 
das cuel'gias o do cal'acter do· todos os habitantes ela commu-
~iio. · 

Si ollc se vê rodeado de tanl.as armas, que o amearam. 
que o inl.imirlam, que !ta de fazer, si não que sacrificâr a 
sua hnuru, sinfio abster-se, ahanclfJllal', não cuidar ele )Joli-
j . 9 
.ICA •• ' • I 

Quantas vezes; conversanrlo com ancifios, com aqucllcs 
que vecm dos vnlhns tempos, cllcs me diziam que nfin C]tJCJ'iam 
saber do cousa alg-uma elo que hoje se passa; que nfio queriam 
ouvir. :!'aliar rlc mais nada solJt·o isso. Bm quantas easas do 
i1~ t~rim·, rlo ]la ir. I rn !10 enii'!_Hio, cm CfCJ\10 r! absolu tamc,n te pro~ 
h!lJiclo ia !lar rio JlO!ti.Jca, nao pO!'tlUC falte a os I c clw.lc ele 1'a
milia libcrcluclc, indepepdenciu, cnraclcr c pall•iotismo, mas 
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porc]ue cllo se v c\ dominado pot· uma for~tt il'resislivel: o 
amot• da Jamilia qur~ elle nfto qlll)t' vêt• sacrificada; o arnot• 
aos seus filhos, que. elle nfto quet' vêr assassinados, o aJLJOI.' a 
suas 1'illlas, que elle não quet• vêt' esluprtu.las; o antot• ao sett 
lar, que não qucl' vêr incendiado; o amoi.' aos seu/i cumvos 
que não quer ver talados. 

!\las não é st\ o apparelho supplcmenl.ar ela comfll'Cssiio 
esl.ac!ual o que al'i'lig·c, o que exLing·ue a opinião publica do 
paiz. . 

Que. é a ;:llunicipalirladü '!'A ,\[unieipalidade! Como ·é bella 
a .promessa rJfl clichü · J•epubHcano! A ,,\lunieipalidad') 
,; a cellula malr!r do rcgimen; a :\lunicipulidadc o a pt!rlru 
hosilar da Hepublica. Sem autonomia municipal, sem · lil1er~ 
tlades constiLucionacs, sem fóros municipacs, ai das Lradiçõe~ 
da liberdade, ai dos sonhos da Hcpublica. · 

Belln Republica ! Si uma i\Junicipalidatle sn rebeiJa, um 
decreto de annexaçuo ou suppressfioo do municipio resolve fa~ 
dlmente.a questão. E ainda lia melhot·. Si a municipalidade cí 
irrcductivel, si, pelas suas . condições economicas, pela cifra 
do sua população, não se pódc supprimil• esse ·municipio para 
o anexar a outro, lla sempre um recurso; e dar-lhe um pro-· 
fciLo. · 

Ahi está como S<l contorna a dil'l'iculdade! A irlstituição 
generalizada nas Prc.l'eiLm·as do Brasil não é mais elo que um 
fwml'ln, concedemos a garanlia Jmmiéipal para annulal-as 
cm detrimento das promessas que os republicanos fizeram ao 

· paiz. · . 
· Faliu com tanta maio!.' isCJwfiu c impat•cialidudc, quanto 
a minha critica, nesse momcnf.o, impessoal, imparlidaria, t.i a 
ccnstatação das miserias momcs c politicas que estão condu~ 
zimlo u paiz para dias de profunda agitaçfw. 

os· corpos infeccionados de organismos pobres rcag·cm, 
como os outros; apenas as rcacr.ões são demoradas. O nosso 
paiz, pela sua vast.idüo, faz Iembrnr um organismo que cres~ 
ecu .rapidamente, clanclo-so que não existe a saturação ne~ 
eessaria ou a quunticlacle de globulos sang·uineos no ·cDl'po cm 
proporção organica. Mas mesmo neste organismo, si a rcaoão 
t.i mais lenta, é sempre nccessaria, é sempre fatal. A somma 
de rcacc;ües parLidarias ha de chegar a um tola!, que o Brasil 
hr. de chegar a urna reacção fac i! c vigorosa. 

Os municípios, por sua vez, par·a não serem inquietados, 
vfio acompanhando o ter~o. SCb'llem o andor, c cm pouco 
'tempo os .orc•amenlos municipaes, os funccionarios do .fisco 
nmnicipal, os agmltes das autoridades municipaes começam 
tambcm a intr.rvir, a inquietar, a arnoJ'inar o contribuinte, 
de modo que elle lambem tem de render-se sob a acQãO dessa 
lnrcei.J•a ineUinic;ão: de opprcssão. 

J~xisliu, ó certo no Jmpcrio, 11111a i'orr,.a superior uns ]lar .• 
: ti<los. Apczar do nosRo atrazo político, da fórma simplista da 
nossa lcgislac;ão, a ·autOJ•idade moral do Imperador sempre foi 
um coJ•r·ecl ivo. Não precisava e!Jc muitas vezes agir <:o mo 
eluJfr. t.lc Estado. Podar modct·ador, quo reinavà mas não go~ 
vr.rnava, l)J'U Pnl.retanf.n, temido pclns mais poderosos e ara~ 
tado.;;; cliofos do parlidM. Quantas vozes o Impct'tHIM llíl<'1 
ini.t'J•vinha ,iunl.o ·a um iVlinisl.ro ou a um Senador• do Impcrio 
p:u·u garantir a vida, n direito ou a siluacfio do um l!dvcr~ 
sarin do proprio IIIinisl.rn ou do Jll'O[))'io Senador. . 

Hn.ic, o PI't\"icl.cntc drt 11epublica quando lhr vnn hal.cr ,t ' 
porlu; do.~oonhccido, urqucjan.Lo, ai'flicLo, um cidadão, moq~ 
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tranclo-lltc~ ás feridas ainda ::t escorrerem o a exclamar sua 
(Jneixa o protestos, immedial.anrcuLc fec!JU-a com o ~cu «não 
11u:;,;o, cm norno. das autonomias loca~Js~. Porque, estas só 
oxisl.ern nura o l)resirJont.e da Repubhca, quanao ello quct• 
tt<.\oh•~t·tar·- com a sua· autoridade, todas as violencias :PJ·qLica
daó pelus seu-; cofl'cligionarios c consoei O/s. E cllc passa a. sur 
cnlãtl o JH'OQUC>l cm que os Lurunas dos Estudos proleg·tclo~ 
p~:la l.yl'llllfliu ~t·ulr·al, c:;cond!Jill a~Js olhos dà nucã~. os. actas do 
vtolc'IJCHl. pt·aLJCados contra os dtret1.os. dos sacrtiwados, con
tra ns dir·crLos da opposir;ão. Acaso um paiz onde os instru
meJtl.u.s de tyrannia siio· t.âo frequento~, são tão conhecidos, 
liic• usuae.~. tão verdadeiros que nem uma só voz de SenadoJ• 
algum JJ!'üLcsla ·contra as minhas afi'irmaçües c as minhas. 
palnvt·as, que cüem neste recinto como um de pr·ofnndis con
f.l•a a liberdade, no meio da tristeza de todos os coracücs bem 
formados. 

Porque não se formam partidos JomieM, inspirados úa 
:nus ma vasta çorren le de opinião, na vasta communhão du 

. ~cn/.irnent.os com que os grandes homeniS, chamando ás armas 
todos os correligíonarios, todas as consciencias boas. Lodos- os 
espíritos sãos organisem as bandeiras em torno das quaes so 
ror me o equilíbrio das opiniões, garantia das liberdades? 

Longe de imaginar-se lJUe a controversia c o duelo po
litico seJam urna a.meaca para a liberdade c um perigo para 
a H.cpubl iea, o espirita de opposição deveria ser carinhosa
mcnl.c tratado no nosso. paiz, porque os goverpantes anima
doo por e!les, pot• elles amparados, para que não morrrsse 
t!~íoa inicíaliva de onde hão de resultar a. nossa approxirna
~;ün par·u dias menos .sombrios e menos deshonrosos. · · · 

Quaes são as garantias de. liberdade? . 
Os l.r·ibunnes? Mas não se pleiteam as causas nos tribu

mws co1 o !uror de tlll.rLidarismo. 
A~ forças militares? 

. ~Ias as . forcas militare~ não são agitadas pelas puixõc~ 
pohl.rcas. Sr ellas ascenderam no coração dos seus gloriosos 
chefes a chamma sagmda que foi o amor á Patria, ·que foi 
o amor ~ Indcpendencia, que foi o .amor á Redempção, quo 
foi n nnwr ·á Hepublica, que fo,i o amor ao. Brasi~, não se 
reduziu a essa polítioagem, a essa .promessa corruptora de 
vanl.agrns c> beneficias. Para aqur.llo8 que abandonassem sua 
classe e rodeassem de UJlOio ás faocões que disputavam o po
der, nnJi]uant.n ns fnr·~as rnililares agiram orn poHtica pam 
salvarrnr as grande.~ causas u: os grandes princípios - não 
sou ·CJLWI11 lllaldiga da int.er•l'cncão dos militares na po!itícu; 
porque os grandes fastos da hisbol'ia da independencia hu
mana foram escriptos com a espada do8 gran~es soldrud.os. 

Nã'n rur·alll acaso C}~ lancciros victorioso.s de Crom\vel, os 
que c.ctificarn'IL1 as reaccãcs <dé nnde rcsultar!lim todos os gran
des dins c ns grandrs fns·t..1s dn hisLcwia ing-Jeza? Não foram 
as bal.alhas dn primeiro consulado, elos tablados de onde os 
soldado.~ dn nm111 2 vr.stir·am as ínsignias da gloria na ímmnr
tnlidndu ria 'Hepublica Frarweza? . 

Nfín 1'nrnn1 ns m·mas immnrl.acs <los grandes barões mo
dicvacs ns q11r rl'flimir·am elas sombras mcdievacs a civiliza
ção christã e cdificurarn t1s grandes patrias? ..... 
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Não foram cllcs, os Jl!'Oprio:; nu! or~s da grande obra do 
vivii'icacfin dn espiril.n de f::ll.rin em que mais tarde se se
pultou o seu Jlrop!'io puder pessoal. 

Náo foi, acaso, na hisv:n•ia nomana,na historia. Grega n:t 
hist.nl'in 1\s:oyria, nn hil'lfJr:n de t.odns ns grandes impc!'Íos 
do outr'ora, o coi.ucidNtCia tl!i ::;nnio ciVJl com o militar, ·J 
sm·Lo dll' hcgcmonm do~ :wv:1s c ·das 11acoes'!' 

Quando, poTém, cm vez uc darem a vida pelos grandu,; 
idcucs, ns soldados ,passam a SOl' os carabineiros vingadore:; 
Ou a 8CJ' o;:; sc1'vjdo1·cs do vampirismo poUtico, os que sa
queiam. o:, q1w at·.wbat.am :t propriedade, a honra, a viitla, uo 
ganho das posil,;íics ~ no enriquecimento de suas proprias, du · 
sua prnpria r•.otll'á, emquanto elles cuida:m mais do SCLl fuL11J'O 
c dn seu pal.r·il11unio, como bandoleiros, como instrumento:; 
ele nppressfto, ·do qu r., cm vez de serem os heroicos cnvalleiros 
andanl.cs, os dosin leressttdoo inslt'llmcnLos da reivindicar;.ãu 
c da I ibert.aç,ão; cmqnanto clles são mais os defensores de 
urna facção olygarohica qr1e pleiteia posições e distribuo fa
vores e dinheiro como mocrla que avi!t.a c que desdoura uma 
naç1í11 c umn historia, cnlão si!n, os grandes ca.pitilcs f.cnfJo 
cessado, cerram-se os grandes livres e as grandes paginas da 
h. f , I •JS .O!'Ja •. 

Mas qnanlo basta que na rpropria vala commum do cn
chni·ro c do Indo, snr,ia uma figura épica, soja dos mais hu
mi·ldcs dos sol<lados, de um ,;imples lcnentc, renascem as glo
rias de nma nação, o todos os louros do pa-8sado .vivificados 
pelas rnm·gias e pela cspcranca; renascem como em todas as 
at·voT·cs que o inv·ernn envelheceu o ,d~-~piu dA todas a.s folha~, 
os novos rebento~ parecem resurgir cantando as alegrias ele 
uma vida CJUtJ volL.tt. . 

Eu creio, pois, que ainda\ lha de voltar e:;se tempo 0111 
CJ•ur, oxf\minandu o nosso ocganismo, appellcmos pal'a reacção 
das ec!lulas que ainrla vivem. Elias hão de constituir-se, hão 
de fa•zocr a nossa Patria ... 

Scn'hore~ S;!narlor·c~. ainda tenho- de J':tlar durante lon-. 
:;as seLe horas ao Senadn. Espet·o que estejamos hoje condc
mnarlos a tuna prorogação dr ~ete horas. Mas cm todo o caso 
como vim dilipost.o para isto... Só não trouxe um pyjamu 
('l'·iso) o que· seria de mais. EnLrel.anlo, trouxe cnllarinho, 
camisa rio g·omma, camisa de. flanella, punho·s, cnfint, estou 
prr.paradn para t:udo. ·Não trouxe Lambem um biombo para· .. 
dospiT·ml\ na tl'ihu.na: ma:< como unico sacrificio 11arn mim 
(\ al.t·avcssar as ruas da dd11dc com as roupas mol'hadas, vim 
disposto a tmzcr um py,iama, mas mo disseram que não valia 
a pi:ma, qúc era melhor falar com este palclol., mesmo. 

Em l.ndo\ o caso vou diminuir um pouco o diapasão rlo 
minha voz menos. pelo temor· de· cançar-me, do que poJo do 
.f.at.igo.r as membranas um pouco sclerosadas dos ouvidos dos 
Srs. Senadores. (R-iso.) 

O •uso conl.illuo, nms lento c moderado das massagens Ú- · 
ibratorius curam um ponco a solorosc du membrana do !.ym
puno. ;\olas sondo muito demorado esse uso será negativo; irna
s-incm jJOT' l!l homs- é ele cffcito cont.raproduccnto. POI' i>;so, 
cmno c isse. vot~ rliminui1· o !.orn do meu discurso para não 
cançnr os meus collcr;as. , . 

l~st.ava eu n rlisserl.nr long·nmcnL~. mostrando que a pre
pcrmpação de todos os nossos homens de Estado é triplico •• 
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Ta int.~it·amcnll' N11 aux,jlio do Jli'OgTnmma fcrro-vinyio do 
Sr. Mini~I.I·u Francisco :% c 1m .corrente elo nosso gema! col
!egn, Senador Paulo de\ Fronl.íil. ·os nos;;os mciM de' communícacfín, a~ nossas linhas lcle
graphicn;; são as ui'Lcrias, os nervos e os mu."culos de que n~
ccssila o paiz para viver. 

Sflo cincr~ lroras () l.t•cs lllinuLos o o Sr. VicC-P.!JlsiclcnLIJ 
(!rt R_epubliea, Presidonte do Senado reassume as :;uas 
f uncr:oe'. 

J~' habito meu anLigo coTBib'T!ar nas notas tac•hygraphicas 
a ll0ra· de. culrada ·e sabida dos mcmbms da Mesa. 

Dizia cu, qu·c outra necessidade elo paiz con;;LiLuc ccln
cnr o povo, porque o ·Seu aLrazo vem menos do seu coraoã.o o 
do seu cartwtcr que da sua mentalidade. , 

O povo lH·asiJ.ei-ro não esLá sufficienLemcnt.e in~Lruido o 
cu li. o. A C•Urlpa é dos Governos federal, esLaduaes é nossa, é do 
l.odos nó.,, q.uc relegamos para plano secundaria aquillo que 
tleYera ser um plano essencial, inicial de qua!quct' adminis
t.J.·tH;ão. 
· O terceiro dos males consiste nos processos em que a 
Hepubliea se vac lancando para destruir: tod.os o~ germcns do 
.::r:;ani7.ação parti daria. 

Em vel'l ele auxiliar todas as opposiçõe~ ·CJUC $e organi
zam. em vez do amparar com a &ua protecçãn, as opposicõcs 
int.cllccLuacs, ü poder .cenl.ral é sempre o gendarmc como q.uu 
ínYncando a appa.rencia de uma legalidade que vac contra a 
resisl.encia do rlireito ~u.ndndo daquellcs que pugnam pela 
sua defesa o pela sua exist.cncia . 

. T{t que ha\'ia fallado no Parlamento, ia rmcmr alg-umas 
considerar;ões em !arrio do processo do Deputado Macedo 
Soares. 

E' para mim um empenho de honra c de consciencia d 
de levantar desta tribuna o meu protesto contra o processo 
e prisão de um Deputado, que é uma expressão da nossa encr~ 
gia civica, rla ·nossa coragem civica. 

. Sr. .Presidenl.c, cu quo renunciei em casos pcssoacs, as 
ímmunidades parlamenlar;cs, eu· quo ,ii\mais pedi ao Parla
mento o favor de abroquelar-me com ellas nos meus casos de 
desdita pessoal, nem mesmo nos dias em que a politica. rio 
odio, rlo oppressão quiz levar-me ao carcerc; eu que ,iá sof
i'ri toda sort.o de in,iustir,a, nem por isso quiz tornar-me tflo 
ncssimista que flcsmnassê para sempre a liberdade e a ,iusLiea. 
Nito. Quanl.o mais ag·grcdido, mais digno do nosso csfol'í'O; 
quanl.o mais atacado, mais amparado por nós. 

As paginas de pessimismo que cu escrevi sobro o actual 
estado rlc cousas. sohl'e os nossos costumes polHicos. não 
tive o intuito senão de provar que os desregramentos de al
guns org-flos da nossa imprensa niío são senão •O resultado mí
nimo duquellcs que devem ser muil.o maiores - a rcacr:üo 
contra a· ·acção compressora • 

. Senhores, a politica dos governadores não conduziu ci 
t1aiz lt po!il.ica das o!ygarchias pcssoacs, :í nolil.ica dos latro
einios, t\ polil.ica dos mnprcstimos c ú polii.ica das emissões'! 
A ]n•npria leg·islação federal nfto eiHJorra providencias como 
aquella quo prohibe a moeda fraccionaria, disseminaria 
nos J~slarlns qno della lancnvam mão, sob o rlisJ'arco rlo 
omissÜClS do l.ilulos da cliYi'da puhlicn, c qun emit.Liam apoli
''~'S do 2$ e rlo 1$000 ? Não foram 1.anl.os, Ião mulLiplicados, 
Lúu dcslwncslos os cmprcstimos feitos por Estudos o Camara~ 
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- . Municipacs, que o governo francez · .iá havia deliberado, antes 
da declaraoüo de guerra, que nenhum omprestimo pudlll!se ser 
feito sem o consentimento dos Ministerios .das Relações Ex
ieriores e o das Finanças '! Não foram tantos e tüo repetidos 
os empt·estimos que a reacclio determinou a apresentação de 
um projecto na Uamara e no Senado prohibindo aos Estados 
de os contrahirem sem licenca da Unilio ·? Não acabou o pro
prio Brasil por notificar ás chancellarias estrangeiras de que 

· elle não ·era responsavel pelos empr"lslimoa contrahido~ pelos 
Estados, Camuras ou· municípios ? A suspensão de pagamentos 
e a iniciaoão de conf.ractos não toem, por outro lado, deter
minado tão frequentes e tão graves reclamaoões por parto do 
Governo ? A aggravacão da politica olygat•chica dos Estados 
não determinou este assalto aos Estados do norte o a dct'l'U" 
hada de tanto~ govPrno:;, em 1\ll·l, ~.~cmo uma t:erJctiç.ão his-. 
t.orica dos acontecimeJJlns ele Jtl!l2 c 18fJa? Já não se renovam 
itos Estaclos as mesmas Qlleixas, a:; mesma:; arnat·gut·as não 
ccôam até aqui? Mas ;'~ medida que se aggravam as queixas, 
que os rumores das l't!clamações ecôam neste recinto, á me
dida que os gritos das victimas se prolongam e se J•enovam, 
curioso e singulat• í'aclo constatado pela nossa estatistiea 
eleitoral: mcnot' o nuu1ero 'de t•epr·esentantes, a ponto .de 
so annullarem e· de chegarem a zero, quet' nas assembléas 
locaes, quez• nas fodcraes. .J:lois não é esse illogismo dos fa" 
ctos uma .demonstracão de que os processos são tão graves 
que o risco de vida apaga na bocca das opposições o grito de 
desforra ? Si essa escravidão é a norma, si no Brasil não é 
passivei fundar nem partidos locaes, nem. partidos nacionaea, 
si não ha um ·centro d<! irléaR. uma l.hese. um prog1·amma, um 
trano de.bandeira em torno do qual ~e possa formar uma cor
rente de opinião nacional, 9 dilemma. é duro: ou ·não existe 
opinião publica, ou existe um processo que guilhotina. e anni
quilla toda a explosão dessa opinião. . . 

Obrigado a escolher, prefiro inclinar-me para a segunda 
fórma. 

Precisamos cessar n~ Brasil os methodos de comp1·essão. 
os melhodos .-i e suppressao dos homens cuja voz é no· Parla
monto um desabafo da opinião publica, .conatit.uindo uma sa-
J•antia cont.ra o ·perigo das revoltas.- ' 
· - Se fecharmos as caldeiras, se o vapor não ,puder s~ir, 
so as macbinas arfam. estremecem, se as valvulas não se 
abJ'Clll, que se póde esperar sinão a explosão? · 

O novo Governo, que encetou a sua administração sob um 
s·ingulat• aspecto de contradir,ão, deve, entretanto, ter essa .. pre
occupação maxima de cultivar a existencia das opposicões,, 
afim de diminuírem o perigo da sua propria exist1ln.cia. 

Ouviram-me os· Srs, Senadores. com espanto. Notei em 
todas as phisionomias, quando disse que o actual Governo. 
inioiára a sua vida com uma .singular contradição. 

E' certo. Li com tanta emoção de vllr tão profundamente 
iusLificada, -em toda a minha opposição ao Governo l!)pitaoio, 
a cuidadosa, a conscienciosa mensagem do Sr. Sampaio Vidal. 
l~ntão eu disse: ahi temos Lim Gnverno de energia e de linha. 
Esse Governo .vae pôr cobro a lodos os gastos, paralyzar todas 
as obras. Esse Onwrno vao .inicial' uma pnlil.ica de vigorosa 
rropbylaxia, No dia seguinte, porém, li, em resposta ao pro
!;Tamma. eoonomicu, na nnllcia uas l'Cillliõrs nliuisteriaes o
hymno ás grandezas do Bro.sil e que o ~eu desenvplvimen~ 

s.J ,.... ypl.J x. ~~ 
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1'inancuiro, mLtlti.plicação de obras reproductivas ia ser uma 
J•cal izn~ão, nas Ilalavras 1lloqucntes do Sr, Senador Paulo de 
f't•onLin e elo nosso antigo c dilecto collega Sr. Francisco Sá.: 

Oual <mtãu o rumo politico do Governo'! O da suppressão 
tiOlll!;l,!ta dP l<.>das as ollt·a8, o ,ie.ium ou a pulil.ica das eco
nomia~ l't'JlL'uclucljl'as ennt a conlinual;ão de. loda~ a~ o~ras, 
cum a l'<'UHJdela~ao de lodos os nosso8 serVIÇ!>S lmancCJros? 

O Srt. A. AzmaEuo -- 'rodas as obras, não. Aquellas que 
forem necessut'Jas. · 

O SÍt. Jtui'H:u MACHADO - Sr .. Presidente, permitta-me o 
Senado, se rtiiu quizer dar-me a hon ru de ouvir-me am·anhã. 
,;c· exigil· que hu.ie mesmo ,prosiga nu minha .orar;ão, que eu 
J't)Cianw da Bibliolhcca us documentos respectivos. 

l\las ao signal-que me fez o nosso chefe, Sr. A. Azeredo ••• , 
·. O Sn. A. AzEilllDO -Nosso que'! 
o Sn. IniNÉll MACHADO ~·Nosso chefe. 
O Sn. A. AZBREDO - Isso é muita coúsa. Não sou nada 

tii~so. Sou Sunadol' cnmo V. J~x. 

O SH. IHIN11ll MACHADO - ••• vejo que a sessão não será, 
l!n,ie, rn·or·ogada. O honrado Senadpr .por Matto Grosso sabe 
que fJUI.re nt'>s gosa rle grande forca politica e pessoal. 

O Sa. A. A~Rnr.oo - Politica, não; .pessoal, pela !listin
c~üo e ami~ade dos· meus collegas. 

O Sn. PAUI.O DE FnoN'riN - E muito justa. 
O sn. A. AzJCnEoo - ~sso é bondade de meus collegas. 

, O Sn. Im:mu ~IACiunn - As suas at.tit.udes, s·empre libe
mes, as nt.t.iludes sempre copciliadorns. a sua linha de conducta 
im·at•iavelmenle tolerante t) gentil para eom os seus co!legas, 
vai cslahelceendo nns nossos cora~.õr,s uma rJonta corrente, onde 
n saldo üe S. Ex, é formidnvel. -\ 

O Sn. A. AzlmEno - E' bondade de V. Ex. · 
O Sn. l\lwugr, nr~ CArWALHO ..-:\teus parabens ao nobre re-

!H'['sentanl.e de Matlo Gt~osso. (JV.ws.) . · · 
' O Sn. 'A. A~EI\I~Do-l\Iuilo obrigado . 

. O Sn. In.tNJm MACHADO 7"'" ~las, Sr. Pre~idente, ,:iú que re
<:ell! esse nvtso, posso quast dJZCl' telepathwo, ad·vmhaudo na 
p!Jysinnr11nia do nobre Senador por Matto Grosso, desde logo, 
Hnm negntriva fm:mal á minha especlativa rle1 uma sr.ssãó até a 
]lll'ia nuite, permil;t.a o Senado qué eu diga quo a defesa do 
i"ir, Deputado Macedo Soar<'R, que ·von iniciar nesLa Casa não 
iJn[HJt'l a <'111 violacão dos preecdenteR parlamentat·es. Elia niio 
r li r. t'r.RpC' i I. o a um eas<J qu<• i nl.eressa só mente ao outro ramo 
.do Pnl'lanwnlo; f!iz J'Ospnil.o a nm easn de polil.imt nacional. 
. b';ssa del'r!sa 1\ uma _necc•s.s irJude riu pol ii. i c a soberana de Justica 
que ns I enJpos esluo extgtnrl.o. ' 

. · Not.r hrm, V. Ex., Sr. P~·e.~irli~ntc .. que moclil'~quei a for
n!ttla. TT~n.a da;~ cousas que ma1s mo enoJam no. praLwa da nossa 
v.tt!n poiJI.tta ro rssa eonstante formula: Vamos ·ra~el' uma po~ 
hl1et1 ele acc<)rdo g'erul; vamos todos .consLituirmo-uos em um, 
ii.;' 
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s6 partido; vamos acnhtn' com is;;o; toda a gentr. te1ú o sütt gado 
eom (I mrJsrnu l'eJ•rn nas ancas. ('Riso. 1 

,\ehu, ~r . .Pl'csidente, que devcn'Íus adoptar outros molde;; 
e onl.rus nnl'mu~. ·Pr·ecisaJJlus não de uma politiea de prevul'i
C~\ifiO commum; não rle uma politi~a. de crnnplesc.encia in'}e
VJda; mas pt·ecJ~umns dr! mna po!JI,wa de tnlernncut e de m
lc!ligenc·ias; não de nn:; udiarmos como adversaríos,· mas dn 
comba.ter com visr~íra erg·nida, como nós velhos c antigos pre
Jios~ cntn :~8· handf'!il•as dr.:o.:fruld:.ul:u; ern !-::n·no dos nossüs clinus, 
sem t.rahírmos a nossa f1l, sem de~hom•m•mos o nosso ·passado.· 

O Sn. NJLo PEÇANHA·- Apoiado. 
SR. !JuNg v MACHADO -As minhas palavras,.pois, são um 

appello que não (. a rormucia da nossa fé; não queremo~ fazer 
um anto de 1'~ éiaqnillo que foi, claquillo qul\ é e daquilio que 
~er.á o mais inf.imo na eonvicção ele nossa intelligeucia, o mai;; 
'intimo do~ ·sentimentos do no;;so coração. Ha Iwccssidad" 
,dessa política ilü snppressão de tendencias, de suppressão do 
processos, mas de IPa·lclade no affecto e ele jusLiça JJ,J deJidk>.· 
lA 2lOiados. ) · · 

O SR. A. AzERBDo -Deve ser a poli tir-a para todos. 
· . O Su .. IJUNJW ~!ACHADO - l:lcputo o .:Processo contra o 
Dr!putado .'\facedo ::loures um resrduo de vmgança, b l'Cmanes
cr.ntc de uma horm11;a maldita que precisa ser cancellada nos 
ar~hive>s. tla nossa historia. Reputo igualmente de ·uecessidadCl 
absoluta a decrctat)ão de uma completa e integral amnistia 
para todos os accusados militares. 

0 SR. 1\fJGUET, DE C'ARVALHO- Até para OB mortos. (Riso.~.)' 

O Su. lRINEU i\IACHADo - !'ara esses V. Ex. sabe que h a 
a misericordia divina. ' 

O SH. :.'IIIOUBL Dll C,\1\VALHO - Mas ha a ingral.idão hu~ 
mana. 

O SR. lliiNEU lllAOHA!lO - Não comprehendo o que tem' .•. 
. -0 Sa. 1\ÍlauEr. Dll Co\RVM.HO- .Tá disse o que desejava. 

O Sa. lRINEU MACHADO - Acaso a ingratidão só póde ser 
como a dos irmãos sianBzes, com odio e a vingança? . 

Por acaso algum de nós negará o seu voto a medidas de 
favor de algumas das víctimas dos eombates de Julho?! Não. 
Si recusassernos o amparo tis famílias dos combatentes; Sil 
nós recusasscmo~ ;\s viuvas tios sacJ•ífiearlos as medidas do 
;l'amnt.ias o do amparo que a i10ssa ,iustioa rpolitica, que a. 
uos~a cullum ,social reclamam, sim a nos,sa. at,Utude .seria de 
ingratidão. ·:VIas, acaso, estarão as sepulturas rios que cahiram 
matando 1l morrendo, reclamando novas sepulturas, novas vi~ 
das e !lovo HUnguc, ou e.,larfio pedindo a pacificacão das con
Bcienciu.~ pol' uma politica de honcsl.idade, pm~ uma politica de 
· t · 9 r ,)119 .!Çil •• 

Ha muitos dias J)Slou convidando os tlSpiritos mais adian
l.ados desl.a Casa. o St·. Senador• Nilo IPo()anha, o Sr . .Senador· 
.Tnslo Chermont. o .Sr. Senador Paulo d1: Ft•ontin, para qne 
1.lessemns n passo inicial, Cheguei mesmo a diY.er uma \'OY. 
ar.: ,s,~nadur ,'J uslo Chermuut.: espereuws a iniciativa dacJqolles 
.CJLIC deveriam comP!:chencler a necessidade delle, até o dra 15, 



a e dezembro. Se até esta data a medida não estiver proposta, 
o nobre collega deverá inicial-a. Cheguei mesmo, ha muitos 
dias passados, a redigir o !Projecto e a oommunicar a notlol~ 
à rédaccão do Correio da Manhã, nos tempos em que havia 
censura, em que ella ainda não se havia deixado castrar pela 
nossa acção parlamentar, a ponto de tornar-lse em um eunu
cJJ() de uma dictadura buffa. O Correio da Manhã nio ipiOude 
publicar aque\la nota, porque uma toupeira qualquer .impediu 
que n luz i Iluminasse os olhos dos que .estilo encarcerados. 
Ma8, se no espirita, na intelligencia. dos que dominam. das 
maiorias qut> a apoiam, não quero saber se condicionada ou 
incondicionalmente, ha um pouco de comprehensão das necessi
dadt>s do momento e da inutilidade desse estoroo, eu acredito 
serenamente. Sr. Presidente, que o primeiro movimento deve 
ser o de cancellar-se o processo do Deputado Macedo Soares, 
cujn. coragem, ·cuja lealdade, cuja bravura, cuja nobreza, silo 
os exemplos que as paginas da nossa historia politica tem es
eripto em favor do nosso credito e da nossa honra politica. ; 

o·sa. Nu.o PEQANHA- Apoiado. · 
O SR. IRINEU MAcHADo - A velha doutrina parlamentar, 

praticando sempre a intelligente execução das · theorlas con
stitucionaes e das disposições do direito publico constitucional, 
quando os textos das Constituições sempre crearam embara
ces á concessão . de lioencas para processos dessa natureza, 
quando temos deante de nós o exemplo da Inglaterra, que 81 
não concede, systematicamente, porque é sagrado o Deputado, 
o membro do ,parlamento; porque elle é uma oellula da rpro.. 
pria soberania, que é preciso preservar no interesse. da propria 
mtegridade physioa dos parlamentares; para que elle exista 
como co11po são, integro, não mutilado, riAo entermo, a velha 
tradição mgleza é systematioamente contra a outorga da u ... 
·~e~ça em, I;Jro.cesso de natureza politica. · . 

o SR. NILO P.BÇANHA - o Senado da Repu'bllca mJDoa 
·a deu. · \ . · 
. · O ·sR. IRINEU MACHADO ...:... Ninguem poude até hoje ved~ 
na Constituição, nas leis penaes, no mecanismo, no appare
lhamento juridico; ninguem jámais ponde vedar que os ho
mens pensassem como Deus e a natureza qulzeram que ellea 
pen~assem. Ninguem jámais ~ude ,prever que os homens 
fossem partidarios dos mais velhos, obsecados e anachronicos 
prmcipios como daquelles que são os mate adiantados, a ante 
visão do futuro a precipitacão do progresso. 
· Defensores das autocracias, das tyrannias dos governos 

militares, dOB governos theocratioos; dos governos orientaes, 
dos mais abusivas governos orientaes, como partidarios doe 
princípios pelos quaes se rejam as mais cultas e as mais avan
çadas · agremiacõciP humanas; li'bcraes, republicanos, cvolu
cionistas, sejam quaes forem os matizes nas nuances de opi
nião, Lodos, Lodos nós homens pensamos,' porque o pensament.o 
,., um attributo da oxistencia. · 

As nossas opiniões politicas não silo sinllo a realizaollo· 
da nossa v,ida _e do conjunçto d~·.attributos; não são mais d() 
que a reallzacao da essenc1a da nossa propria personalidade; 
liãO· são mais do que a cçmstataçllQ da propria ~sJ,encia dQ 
homem.:- . · . . . · . . · . . .. 1 
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' Eu 'penso porque sou homem! Coaiter, erao homo sum! 
Como encarcerar o pensamento, como punir a divergen-

cia! 
O progresso é a .qua resultante invariavel. As opiniões tle 

momento não são mais do que resultantes do embate dessas, 
.ll:llas são o mundo moral no cosmo intellectual, a realização 
do phenomcno physico da resistencia das forças. E!Jas são a 
condição do desenvolvimento da marcha. Os povos tem-na 
traçado exactamente como a resultante do conflicto, do em
bate, do choqüe du t:xiBteucia. Aquiiio que nós hoje condemna
mos, será dentro de alguns annos a realização, será na pos
teridade a adoração, a veneração. do _passado feito de gran
dezas. Aquillo que é a nossa aspiraçao de ho.ie, aquillo que 
é um sonho da adolescencia humana, será amanhã a realiza.;lio 

'da maturidada do espirita humano. 
Traçou-a em um quadro !mmortal de grandeza intelle

ctual, honra da especie, gloria do pensamento humano, com a 
nitidez immortal do seu genio, um grande pensador france1. 
nn quadro. do dcsenvol vimento, do progresso e do espírito hu-
mano. . 

Nenhum de nós deve odiar o antagonista de hoje, que 
cone um pouco mais do que nós na· velocidade das cellu!as 
cerebraes, energia dos seus nervos, espírito mais adea:ntado do 
que nós, porque essa é a razão de ser do seu organismo, é o 
crear da sua vontade physica. .. . 

. O SR. PRESIDENTE - Lembro ao honrado Senador que a 
hora da sessão está finda. · 

·O SR. IRINEU MACHADO - Nesse caso peco a V. Ex:. que 
me faça n gentileza rln conservar-me a palavra· para· a sessão 
de nrnanhã, afim C:e continuar nas considerções que hoje es
tou fazoo.do. 
! ,~t 

O Sr. ·Presidente - V. Ex. será attendido. Vou levantar 
a sessfto. ' 

Designo parn ordem do dia da seguinte: 
s• discussão da I;lJ'OTlOSição ·da Camara dos Deputados 

n. ·H; de 1922,. fixando as for~a~ de terra para o exercício de 
1923 (corn cm.1mdas da Commissão de Marinha ·e Guerra, ;á 
approvada.~ cm 2• disc11.sslio, parerrr n. 279, de /922); 

Continuacão da 3" discussão do projecto do Senado n. 3õ, 
de· :1922, que regulamenta n liberdade de imprensa (c.om .~ub
,,titutivu da Commissão de l!tstir:a e Legislacllo e parecer so· 
f1re as emenrlrrs a?Jresentaàas, n. 224, de I 922, precedendo n 
do req1r.erimento do Sr. lrineu Machado); 

2• discus·síio da proposicão da Camara dos Deputados 
n. H7, 'de 1922, I'JllO nbre. pr,ln Ministcrio da Gi.wrrn, um cr·e
dit.o especial r! r L 58"' :691$2/17. para occorrer no pa~ament.o 
dn~ vantagens devidas nos offieiaes reformados em 1921 .. (com. 
pa'l'(~cm• (cmoraw!l rln Cnmrnú.oão de Finan~as, n. 281'1, àe 
1!132); . . . 
. 2• discussüo dn '(lrri,lccfn do Senado n. 75, de 1922, auto

l'r?.nndo -~ Governo a empresf.ar ú ompreza ou companhia que 
se prnponhn n instnllnr no pni7. fabrico de papel de impres-

• 
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~·ii•' com o npl'Oveil amr.nl o fll) mal r.l'ius primas nncionaes aLó 
50 '·'"' do capital reulizarlo, mr.diuní.rJ as condições que osta
helf!Co (.of'Jm·er.ir.ln pela Comwisstio de Finança.l); 

• • 

· 2• diseussún da pt•oposit•ão da Camara dos DcpuLados 
n. 121, do 1022, qne abre, pelo Minislcrio da .lustiçn. o Nc. -
gocio~ Jnl.erim·es, u crndilo especial de 16.li00 :000$, para fa- • 
ze1.' Jace .;is tlespPza:.- com as obras o eusl.eio da J~xposi()ãQ ln
t~l'llacionnl aül 31 do dnzr.mlm1 do corrente anno (com. pare- • 
C('J' /a1.'"1'fiiNI da Cmnmissão de F'iilali!:as, '11. 2.9-1, de ·1922) ; .. 

~" iliscnssãü da JWüposit'ii" da Canmra dos Deputado~ r 
n.. 7G. de Hl22, quH abre, pelo Ministcrio da Agricultura, 0 
cJ•edito r,sp(•cial elo ~IHi :551$337, para os servi(;os decorrenl.r.s 
;ln~ vm·bas 1-4, 18 n 27 do art. 46 da lei n. 1.242, de 1921 (com. 
parecm• (m:m·mx•l da ComrniNslio de F"inanças, n. 2iirl, 1lc · 
.,.~~)· . . 

• -i/i,l ' 

3• di ::cussão da proposicãn da Camara dos Deputados· 
n. 08, de J 922, que all!•P, pelo Ministerio da .Justica 1J Ncgo
.il, !JS, de 1!122, que abre, pelo l\linisl.erio da Justioa e Nego
cios Interiores, o CJ•edito esjJecial de .} :700$322, para paga
rnent.n. do qnc ~ rlPvido aos Drs. Sergio J"orcto e 'Henrique 
Vnz Pmt.0. ma:;nMrudos fNlcmcs. de dii'feren~'a de vencimcn
t. ... :s (eom. PaJ'I!t:C1' (avorwJcl da Cnrr111ds.ví1n de J'ina.nças, ·n. 280, 
de I fi.'J2) ; · · 

3' rJiscu~são rla prop.osicã.o da Gamara dDs Doputado~. 
n. 53, de 1!J~.2. que abr·e, pcl0 Ministerio da Jmtica e ·Xegocios 
Interiores, o credilo f).opecial de (i33 :849$650. para at.t.ender 
ás .cJespe7.a,.; com a reorganização do iCorpo de Bombeiros (eom 
1Wl'et:cr /'m.•oraw•l dr~ Counnis;~ão de Fina.nr;as, n. 226, lle 1.1}22\; 

il" discussão · ela pr.oposição da Cama·ra dos DcpuLados 
n. 60,. rlf• 1922. que. alll'e, pnlo Ministerio da .Justiço. e Ncgocios 
fn!.er1orcs, os cred 1 to~ nspcciaes de Hl: 638$3.f(i 5 :278$'i 48 e 
.\ :-ROO$. fis ver·has J 5, J 8 e 27, do art. 2", da I cl n .. 4. 2.\2, de 
t\12:1. (com pa!'•!l!l.'l' (m'01'li1JI!l drr Commi.1·stio de Finan1as, nu.-
moro 22S, de I 922'; . · · 

l" di~cussão do J)l'o,iecLo do Senado n. 67, de 1022, aut.o
r·izando •J GM.ernn a abrir um credHJ() até a quantia· de ré is 
20:000$, para n J'im d·~ serem restitoidos :'t Escola de Enge
nh:u'ia de BfJllo Horizontr os dirr.i.l.os p.or eHa pru:;os ú Alfau
rlf.~ga dn Hio dn .Janeiro, pela impnrtacito, em 10:?1. de mate
rial. rnachini~mns. acces;;nrins c dr•ogas dnstinadas ao curso 
de ehimica industrial da rc·fr.rida J.]scoln (com pm·et:er {a.?J01'a
vl'l t/11 Cnnt·tll'isstin i/e Crmst'ilnit:íín, n. 2M, de ·1922); 

Di,;r,u~sün unica do. 1)(ifo rio Pt·efei to· u. 5. ün 1 !l2·J, ;i re.: 
oolueãn do Conselho :llnnidpal CJlHJ doclnrn docenl.r.g da Escola 
N.ormal 1 oclns CIS quo •. durm1i.e um anno lectivo, regerem tUJ•
mus de uma ·OU mais di~ciplinas (com. JJ(/.I'I!t:er cont1•m•·io dc1 
Cmu.1nisstio de Crm.l'titui~ão a vf!to C!Tn .~cparadu dos S1•s. Lo~ 
?les Gon•.'ali.'Cs 1.: B!nu de Snu:.a, )lareceJ• n. 296, de .J/12!); 

Discussão unica do vrJto do Prefoi.to do Dist.rioLo Federal 
n. 1.5, do 1.922. á resolução elo Conselho 1\funici.pal que exonera 
.ie qun]qunr responsabilidade na fallll da quan1.ia ele réis 
:1: 773$Hl0, wrificarlu, cm ':1 O 18, na agencia de TraJá., o agente 
,To1ío .José cln Abreu e o e~erivãn ,Julio Coelho (r,om )laJ•ec,•r 
co11['ra1'io da Coinmisstio de Constituiçtio, n. 297, rl~ 1.922); 

.I 

• ), 

!' 

I' .. 
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!?-". di:lcussúo da. proposir;,ün dn Camura /lo;; Dnpulado;l 
n. to,, rle IH:!:t,. auLor1;:ando .rr pagnnwnl.o dos e<mlpl:rrnd~,;n;; 
rJo l'I)Cf.\llSI)IlllWIJlrJ COl'I'O;;.polJdülll O ao~ CXIli'Cicio,; de 'l,\);!(1 n 
Hl2·1. . com os ~~\elos ·elos ered:itos I'CYig-oJ'ado,; I' l'l!lat.ivo;; aos 
alludJdOR cxcrc1ci0~ (com pm·•}Ce1' fa.t'07'0Vel da· Crm11uisstio 1/r: 
F·rrurnç(u·,·, u, 228 .. tle I.'J22); 

Discus~ão nniea elo vli/1i do P!·eJ'eilrJ r.ln Disl.t•icto .l'<!dr•r·al 
n. ül, de ::l.\l~21 ~'t l.'l)."<olucão r.lo CoHsclho lVh;micipnl, que in-
clrie nas dl.O:fiOSJ~ocs do decreto n. 2 .3·1ti, de l!l20, ns clot:rmte., 
da Esco)la NoJ•mal qtw, nomeados por concur~n. lcnlrarn mui.' 

- de IJUUlru ·illlfu!~ LI" no.ineacíiü e üXüi'Ciuio u. l'tlgencia ele Lur·n1.i 
durante um annn lecl!Wl (cmn pat•cr:rn· contrm·io da. Cnn;·tti.ÍN-
sao ri<~ Conslituil.·iio. 11. !H7. de /.9.221; . 

2" discussão do proJecto do Senado n. J2U. r:ic l \l~O au
torizando a aheJ.•I.ura rJc urn Cl'erlit.o na im[H.ll''tancia dr/ J'r~·i;; 
~142 ::337~Hl0, para pagamcn ln dn ,;alado,; dr..vidns no:; opf.'l'lt
rios ria Irnpt·ensa Xar:iorml r Dinrio O(fidal, no nxr)ITi~in di.' 
1913 ( r:am. parecer da C o mmisslio r/c P ilutn,.a,,, o j'fe t•er:Pnr/r, 
sub.~t'itnU1!0, n. 2ti2, de I .?22) ; · ' · 

. DisoussãiJ unir:a elo ·véto dn .Pr.·c.fciLo do Di~lr·iclu Fecler·nl 
n. ll7, r:Je -1!1~2, ú re;;olução do Conselho Municipal· quo rnaml:1 
ahrir o credito que l'ôr uecr.s;;arin para lndcmnizar· .a,- anlig:h: 
proft~ss0rn-s subvencionadas elo ·pagamonl.o, de nlui:;-uPis da~ 
casas ern qur. i'unccionara.m as ro.~peetisas escolas (errm }Jare .. 
ce1• (a·vorat'el lia Co·mm-isstio dP. Constituir,'tio, n. /:IIi, de /.'122); 

2' diseussão da proposição da .Carnal'n dos Depuladns nu
mero 7!), de 111:;2, ~nc tl'bre, pelo Minisl.erio da J!'awnda, rr cr••
dito especial de ·.l!!i :f.íGt,~5.U\, pal'a pagamento de alug-uni~ dr 
rlous' armazen;; alug·aclos ú AlfanrJ~g:a de Porto Alegre. do Es

'l.ado do aio Gru:ncle do Sul (com )JO'I'CIJCI' {ovoravd ria Com-r 
'JII.ÍS8Ú.O de Finangas. n. 21i0, de I 922); 

:tn diseus~ãn cln prn,jecln do Scnnc\o n. 'ii, de l!l:?2, au
torizando o GovrH·nn a i'unc\ur um Patronato :\g:ricola, no Bs
l;ado ·de A lagoas, ·r ln nccltrdo eom a Jpg·islai;ito vig;r)nl.c ((:01/1. 
pm:ecrr j'mwrn1:r.l dn Cmn·rr1issrio. âr Constitui~ao, n. •so:: .. 
(l e ·19QQ•· · 

~ I ,_"' J ' ' L ' • 

1n discu-ssür.r cln projecl.0 do Scnadn n. 'i8. de. J!l2~. au
torizando o Gover·no a fundar umn Estação E::"peJ'r mental d"11 
Cultura do Algodão. no Estado 1ic Alagons (crnn 1ll!1'ece1' la
vO?·nvel da. · Com.m isst1o ri c Con.~t.ita.lgtio, n .• 108, de -1!122) . 

. :!' discussão da pJ•oposil;ão da Camara dos Deputados 
Í1. 78. do 1\122. aul.orir.ando o Podrl' 1~Xrl1ut.ivo n adquit·ir n 
colleccãd ot.lmog'!;aprhiea perLenc0nle ao Dr·. :rrromil\o 'faylol'. 
podenrlo dc~pnndcr nt.r! a C] u:mt.i a LI I' 80:000$ ( r:rm1 pm·r·crn• 
{twm•nt•r:/. da Cnmm/8srio de Vinunças, n. 2811, ele ·1922); 

· 3" ditillUSsün do projecto elo Senado n. '50, rJo ·l !l22, í!sla
belecendo as condi~1õ'es a que os magistrado~ 't'ederaes r tlo 
Districto Federal se rl~1·em submet.le1• para o~ cf!'ciiM da n;"1-
&entadoria (offe)'(Jcidn pl){o. Connnisstio de· Jttsf'iça. e LPrris
la(láo); 

3• discussfto da proposil.)iio da Camnra elos Dcpul.ndos 
n. J8, de 102~. autoriz.undt) a cont.a·g-@1, pelo dobro, do tempo 
em que o teneutç-coroncl graduado do Exercito. Antonio Pie-
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dade de Mattos,· serviu na Divisão de Oocupaçl1o, na Republica:. 
do Paraguny (com ern.cnda da Com.missãn de Marinha e 

·Guerra, já approvada, o pa1·uce11 favoravcl da de F:i~as, 
. n. 180, de 1922). · 

Levanta-se a sessão ás 17 horalit e 135 minutos, ·, 

• ACTA DA REUNIÃO :EM 7 DE DEZEMBRO DE -1,922 

PRESIDENCJA DO ~R. ,ESTACIO COIMBRA, PRSIDIIINTE 

. A's 13 o 112.horas, os Srs. A. Azeredo, Hermenegildo de 
Moraes, Silvorio· Norv. Lopes Gonçalves, Costa Roi:lrigues 
Benjamin Barroso, .Tôão Lyra. Manoel Borba, Euzebio de An. 
drade, Bernardino Monteiro, Miguel de Carvalho, Ramos Caia
do,. Olegario Pinto, Carlos Cavalcanti, Laura Müller, Soares 
dos Santos (16). · · 

. Deixam de compnrecer com cnusa',iustificada os Srs. Abdi~ts 
' Neves, Mendonça MartinR, Lauro Sodré, Justo Chermont., Indio 

do Brasil, Godofrcdo Vianna, José Euzebio, Antonino Freire, 
João Thomé, Eloy de Souza. Tobias Monteiro, Antonio Massa, 
Venancio Noiva. Carneiro da Cunha, Rosa o Silva, Araujo 
Góes, Gonçalo Rollembcrg, Siqueira de Menezes, Antonio Mo
niz, Moniz Soctr~. Ruy Barbosa, Jeronymo Monteiro, Marcilio 
de Lacerda, Nilo Pecanha, Modesto Leal, Paulo de Front.in, 
:Sampaio CorJ•{Ja, Jrinen Machado, Bernardo Monteiro,. Fran-· 
cisco Snlles, Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, Alvaro de Carva
lho, J-niz Arlolpho, .José Mnrtinho, Generoso Marques, Affonso 
Camargo, Vida! Ramos, Folippc Schmidt, Carlos Barbosa c 
Yespucio de Abreu (41). · . 

' O Sr. 2• Secretario, (servindo de 1•), declara que nllo h!l 
expediente. , · . . ·· · 

O Sr. 4• Secretario, (servindo de 2"), declara que nllo h a 
pareceres. · 

· O Sr. Presidente -· Tendo comparecido apenas fll Srs. 
Senadores, niio póde haver sessiio. . · ·• · · 

. ' ' 

. D~slgno para ordem do dia da seguinte a mesma já mar-
cada, 1sto é : . . . 

. :l• discussão da . proposicllo da Clamara dos DeputadloN 
n. 41, de i !!22, fixando as forças de terra para o exeroio!o de 
f 92.3 (com. ·~m.endas da Commissão de Marinha e Guerra, iá' 
qi•PI'OVada,y em 2• discu.s.vlio, parêcer, n .. 279, de (922); ' 

Continuacão da 3• discussl!o do projecto do .Senado n. 35, 
dn 1!122, que rogulnment.a a liberdade de imprensa- (com sub
stitutivo da Commisslio de Justir.a e· Leoislação e parecer so
bre as. emendas ap!•escn.tadaa, n. S!U, de 1922, preeedendo a d•> 
rcqiU!rimento do Sr. Irineu Machado); · . · 

" • 
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· 2' discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n. 117, de f!l22, rrne abre, poJo Ministerio da Guerra, um crc
ditt• especial de 1. 584 :691$247, para occorrer ao pagamento 
das ,·antagens devidas aos officiaCR reformados em 192t (com 
parece'l' fat•oraval da Commissão de Finarnças, n. 289, de 1922)"; 

2• discussão do projecto do Senado n. 75, de 1922, auto
·rizando o Gove11no a emprestar á empreza ou companhia que 
se proponha a i'nstallar no paiz fabrico de papel de im'pre~
sil(l com o aproveitamento de matarias primas nilcionaes até 
50 % elo capital realizado, mediante as condições que esta
bE>Iecc (offeracido pela Commissão de Finança&); 

2' discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n. i2f. de 1922, que abre, pelo Ministerio da Justiça e Ne
gocias Interior~s. o credito especial de 16. J;IIO :000$, para ra
zer face ás despesas com a~ obras e custeio da Exposição in
ternacional ató 3t de dezembro do· corrente anno (dom pa
.rer.er (avoravel da Commi.ssão de Finanças, n; 291, de '1922); 

2' discussão da pro.posicão da Camara dos Deputados 
n. 76, de 1922, que abre, pelo Ministerio da Agricultura. •) 
credito especial de 466:551$337, nara os serviços decorrentes 
das verbas U, 18 e 27 do art. 46 da lei n. 4.242, de 1.92:1. (com 
rareci!r tavorm1el da CommisRão de Finanças, n. 21i9, de 1922); 

s· discussão da proposição da Camara dos DeputadCIS 
n. 98, de :1.922: qne abre, pelo Ministerio da Justiça e Negocios 
Interiores, c; nredito especial de 4:700$332. para pagamento 
do que é devido aos Drs. Sergio Loreto e Henrique Vaz Pi•n
t.o, magistrados federae~. de differenca de vencimentos (cr>·m 
?lf!?'('l:er fat•ol•avel da Commissão de Finanças, n. !80, de 1925!); 

a• discussão da. proposição da Camara dos Deputados 
n. 53. de 1~22, que abre, pelo Ministerio da Justiça e Negocios 
Interiores, o credito especial de · 633:849$650, para at.l.rnd•JI' 
ás despezas com a reorganização do. Corpo de Bombeiros (com 
parecer f.at,oravel da Oomm.issllo de Finanças, n. 226. ue #9 ·s): 

3• discussão da proposiclto. da C amara dos Deputados 
n. 60. de 1922, que abre, pelo :Ministerio da Justiça e Nego
cios Interiores, os creditos·especiaes de :1.9:638$346, 5:278$748 
e 4:800$, ás verbas 15•, 18• e 27•, do art. 2•, da lei n. 4.242, dll 
192:1. (com parecer (at•oravel da Oommissilo de Finanças, nu
mero 228, de 19'2.9); 

:1. • discussão do projecto. do Senado n. 67, de· i 922, Auto
rizando p Governo a abrir um · credito atê a quantia :de 
20:000$, para o fim de .serem restituidos 11 Escola de Enge
nharia de Bello Horizonte os direitos por ella pagos á Alfan
dega do Rio de .Taneiro, pela importacllo, em :1.92:1.. de mate~ 
ria!, machinismos, accessorios e drogas destinadas ao curso 
de chimica industrial dn. referida Escola (com parecer ft;vo· 
rmJel da Commissão dr. Constituição n. 294, de 192:2); 

Discussão unica dn "!é[n du Prefeito n. 5, de 1921~.á re
solução do Conselho Mnmc1pal que declara dooen._ da .•~oln. 
Normal todos os qur, durante um nnno lectivo, regerem f,ur
mas de uma on . mni~ disciplinas (com par:ecer contrario da 

· Oom.m'lssão de Constituição e voto em separado dos Srs. Lo
pes Gonçalves e Eloy de Sou:a, parecer n. 296·, de 1922); 
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Di;;cuB~ão uJtiea dn vélo tln Prefeito do Dist.ricto Ferleral 
11. 15, dr l!l~:!. :i l'i.'Soln•:ão du Cnn;;rlhn Municdpal <lllC exo
lli!I'Il de quulqw•I.' I'n:;ponoabilidacle Jlll faltit da fJllnnl.ia rh! 
:l :ii:3*180, voc·iJ'icudu, om J!l18, na agr!ncda de fmjá, o agente 
Jnãn .fo:i<í du AIJI'I.!ll c n c~m·iviin ;rulio Coelho (uom parecei" 
cou1ra1·iu i/11 Commissriu d~· Crmslilui!~íío, n. 2.97, d~ ·/,9'2•2); 

2" ·rli;;cns.~Iin da proposiçãn da ·camara dos Deputados 
11. Hli, r lP 1 !J:!:!, 1111 tol'izun(!o o pagamento c!qs compromisso,, 
dn mcen~r.nmenl.o C(JI'I'C~!lOJJdente aos excrewws de i!J20 o 
10.:?1 eorn os saldos. dos crllditos I'evigorado~ c i·elativos aos 
nllnrlilh< oxei'eir:ins (~nm 1lW'UCIJ1' {al:rJra:/Jcl da. Cow.w:issã() de 
Finrmças, 11. 22S, df! .f!J,2'2); . · · . . 

Di:wus~iio uniea rlo '1!1}/o dn PrrJ'eito do Districto Federal 
n. (ifõ. dr J!J22. tt .!'esohJção do Conselho llfunlcipal, que in

. c:l11r na~ dispo;d•.:õrs r.lo rleerelo n. 2.316, de 1020, os docentes 
rla J~sf!ola Noi·mnl •itw. nornearlos por concui·~o. t.cnham mais 

·de quai..I'o Imnos de nomeacíio IJ exercido a J'Cgcncia rlc tum111 
rltu·unt.r. lllll anno lectivo (com parace1' C()nlrario da. Crnnni:is
srio de Constiluiçãn, n. 247, de UJ:f!i2); 

. :!"· discn:;;,;ão do pJ•n,ieet.n do Senado n. 120, de 1920, au-
!.ol'izandn a alwrlura rir um im~dito nu ·lmportancia de 
aoi2 ::Ja7$JOO para .pagarrwnto. de ~alarios devidos aos opera
J•ios da l'lllPI'<!JJSa NadQnal o Diario Of!icial, no exm·cieio tio 
l!H3 (com parcNJt• rta Crnnmtssão de Pinança,l, ()((e1•ecerulo 
sull.~lituti'IHI, n. 2;12, de /,9'2'2); · 

Discussfto unica do véto do Prefeito do 'Districl.o l"ederal, 
11. 37, dn 1!122, :.\ rcsoluoão do Conselho Municipal que manda 
ahrir o credito quw for necessario para indenmízat· as nnl.iJ~"as 
professl'l!'as suhvr.ncionarJas rln pagamento do alugueis das 
casas t~lll que l'unccionarnrn as respectivas Pscola~ (com 1lfl-
1'ecer f'rmorm•cl da Comml.Ysrio de Uonstilnir.~fio, n . .J,16, de 
-/922); I . 

2' 'rliscmssúo da proposi(ião da Camara dos Depul;ados 
n. 7fl, dr 1fl22, que abre, Jlolo 1\fiuisl.orio da Fazonda, ·o cre
dito especial de ·127 :5l\~$l'i1li, para pagamento de .nlug·ueis rio 
dolts armnzens alug·udos 1i Alfancle~:ra de Porto Aleg·re do :ms
tarto •do Rio Grande elo Snl (com pm•ecm· {avo1·avP.l drt Cmn
mi.vsr1n de Ji'inallr.~as, 11. 260, de .J922); 

1' discussão rio pt•ojccto elo Senado n. 77. de !922, au
t.orizanc!o o Governo a ·fundar um Pat.ronato Agrícola, no :Es
tado de Alag·oas,· de accôrdo com a legislação vigente (com 
pm•ecer f'a!Jorrmel da Cbrtt11!'issr1n de Con.stilu.lçrio, n. 30.V, de 
•1922) ; . 

1.' rliseussiio rio proJecto do SeJia(Jo Il.· 78, de 1022, au
torizando o GoYerno a funrlat• urna Est.aciio Expcrimenl.al· rln 
Cultura rlo Algodão. no Estado dr Alag·oas ( cmu. Jlal'ecr:r !a
V01'lll!el da Com:missün de Conslitwiçrio, n. 308, .(/e ·1.922) ; . 

2• díscussãQ da proposiç.ão da Camara dos Deputados 
n. 78, de 1922, aulr.rri~anc!o o .Poder Executivo a adquirir a 
colloccão eihnographica pertencente ao Dr. Jeromillo Taylor, 
podendo despendei' nté a quant.ia .de 80:000$ (com 2larecet• 
(aiJm•mJel da Commis.vcio de Finanra.ç .• n. 286, de 4922); 
. :J" disel!;;süo do pro.itJclo do Senado n. 59. de 1022, esl:n
bclecenclo as condicõos a que os i:nagístrndos. !'ederaes P rlq 

• 
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Districlo_ Fede\·al se _devem submet.lçr para os eff~itos da apo
sen!adorJa .(o/fa1·oculn pela. Comm'!Ssao de Justiça. c Leuü
laçno); 

3• discussão da proposi~ão da Camara dos Deputad<!S, 
n. 18, rle 1!122, aui.Ol'IZII!Hlo a conlagi'Jn, pelo rlohro, rio I Pmpo 
mn lflW o [p nenlll-r:ol'nne 1 . p;raduaLlo ri o Exerci! o. A n I oni o Pil!
rladc de Mai.IM, sr!l'Viu na Diyisiio de Occuua•;ão, na llr.publiea 
do Parag·uay (r:om. ernemla. da Commüsno de Jla.rinlur. I' 
Gltlli'J'a., :ÍIÍ appJ•ovQJ},tJ, c lla?·cceJ• /'aJJ01'01!t:l da de Füw.nr.as, 
n. 180, rle o/.922). · • 

:12R' SESS10, EM R DE DEZEMBRO DE 1922 

A.'s 13 112 horas abro-se a sess!to, a que concorrem os 
Srs. : Ahdias Neves. Hermenegildo de l\[oraes, Mendonça Mar
Uns, Silverio N'et·y, Lopes Gon1;aiYe~. aut·n Sndr(•, Godofredo 
Vianna, Costa Rodrigues, Benjamin Barroso, Eloy de Souzn, 
.Toão Lyra, 'l'o!Jias Monteil·n. 'Ant.onin ).fassu. ~lanoel Borba, 
Rosa e Silva, Euzehio dt• Andr·af!P. Anlonió Moniz, Br.Pnarrlino 
Monteiro, .Teronymo Monteiro, Nilo Pecanlla, M$t.JC1 de Car
valho, Paulo de Frontin, Sampaio CorrOa, Iirinen Machado, 

. Bernardo M(ml.eiro. Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, Lulz Adol
pho;''d,,sé 1\lurf.inho, Ramo~ Caiado, Olegario Pint,o, Carlos Cn
vnlcant.i, Affonso Camargo, r ... auro Müller, Vldal Ramos, Fe~ 
lippe HchmirH, · Soaros dos Sant.os, Carlos Barbosa e Vespneio 
drJ A breu ( 3\'l) • . . ' · . 

Deixam de cnnjparP-cer com . causa· justificada o~ Sr~.: 
.Tu sl.o Chermont., Ind!o do Bra8i1, José Euzeb!o, Antonino 
Frr.ire, ,João Thomtl, Vcnancio Neiva, · Carneiro dtt. Cunha, 
A1•au,in Góes. Gonçalo Hollrmbr.r!l'. Siqueira de ~Ionr.zPs, :\!oni~ 
Sodré. Ruy Barbosa, Marcilio rlc Lacerda, Modesto Leal. 
Sampaio Corr~a. Franciseo Sallc~. Alvaro d~ Carvalho c G~
nel'nso 1\far(Jll!\3 ( t 7). 

. São iidns, pnst.ns em discn~s!ln, c ~em dr.hnt.n, approvartas, 
n;; aot.a~ da ~es~ãn anterior e da retmi~o do dltt 7 do Ct>rrcntn. 

O Sr. 1" Secretario deClara que não lm expediente .. 

O Sr. 2" Secretario procede :í lcit.ma do~ SC'g·uintes 

PAHRCE!lES 

N. 3Ji- 192~ 

A Commissiio do ConsUtuiçiío, estudando o pt•o,iocto do 
Sr. Senador .Teronvmo Monteiro n. 72. fie 192.!?, nu o consi
rlcra rir. nt.ilirlnrlc publica a Socierladc Brasileira rlo AYicul
turn, com stlrlr. nestn Cnpit.al. yem informar no Scnnrlo que 
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o mesmo nllo · collide com a Constituil,lão da Republica, e, por 
consequencia, deve ser approvado em f' disoussllo. . · 

Sala das Commissões, 7 de dezembro de 1922. - Bernar
dino Monteiro, Presidente. - JlarciUo de Lacerda, Relator. 
- Elov de Souza. -Antonio Moniz. -Lopes. Gonçalves. 

PROJECTO DO SENADO N. 72, DE 1922, A QUE SE REFERE O 
PARECBR SUPRA 

Considerando que a aviíiültm·a é grande factor da eco
nomia publica; 

. Considerando que em todos os paizes da Europa e prin- ,.
cipalmente os· Estados Unidos da Amarica cuidam da indus-" 
trm avícola com especial interesse, procurando por essa fór
ma fomentar sua producclto e diminuir a imprescindível im-
portação de aves e seus productos; · 

Considerando que na Norte Amarica o apoio official á 
industria avicola deu em resultado tão assobroso desenvol
vimento, que · sua producçlto superá a· qualquer outra indus
tria rural tomada isoladamente, sem excluir a industria do 
gado vaccum, ovino; do suíno, 11 até do trigo, de acoOrdo com 
as suas \ultimas estatísticas: 

Considerando que a avicultura é no Brasil semp!'e exer
cida em pequena escala pelas classes menos abastadas, por 
assim dizer a industria das familias pobres; · 

' - ' 

· Considerando ainda q}le a Sociedade Brasileira de Avi
cultura. com séde na Catntal da Republica, .fá tendo realizado 
nove (9) exposições e distribuido algumas dezenas de contos 
de réis em premias ·pecuniarios premias honorificas, medn
Ihàs e taças, procurando por esta fórma estimular a criac1ío 
de racas puras por intermedio das exposicõ,·; que realiza e 
da propaganda em revistas e artigos pela imprensa, traba
lhando continuamente em beneficio desta importante base de 
economia publica: . . . 

. ·O Oo!JireSSo Nacio.nal resolve : . 
· Art.. i. • E' considerada de utilidade publica a Sociedade 

Brasileira de Avicultura, com séde na Capital da Republica. 
Art.. 2. • Revogam-se as disposiclles . em contrario. 

. · Sala das sesslles, novembro de i922. - leronumo Mon-
tnro. · 

N. 318 - i923 

O projecto n. 76, de i922. aRresentado pelo Sr. Senador 
Mendonça Martins, considerando âe utilidade publica ns Aca
demias de r.ettras existentes nos Estados e· dando outras pro
videncias, não offende nenhuma das rli8posicões da ConsLitui-
cllo da Republica. .. . · · • · 

Nestas condições, a Commissão de Constituiçllo é de pa
recer que se,ia tomado na devida consideração· pelo Senado o 
referido projecto. · · · 

I . 

Sala das Commisslles, 7 de dezembro de i922. - Bernnr
dino Monteiro,. Presidente. - Antonio Moniz; Relator. -
L,ope1 GonçaltJu. ·- Elo11 de Sou:a. ·- Marcilio di! Lacerda. 

' 
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PROJEO'l'O DO BII:NADO N. 76, DE 1922, A QU& SB RBI'aUI p PAUCBI\ 
. SUPRA 

· Considerando que as A(ladernias de Lettras existentes 
nos Eslado.s, tee!ll por escopo o estudo das tradições regio
nacs c nacwnaes; 

Considerando que, desta sorte, ellas reahzarn urna grande 
obra no sentido dn fraternidade brasileira; 

Considerando que muitas dessas Academias jazem no 
desn.mpnro dos poderes regionaes, e gue pelas finalidades das 
mesmas e !I as merecem toda a attençã,:~ da união federlll· . 

Considerando que é de facil concessão os melhores' auxi. 
Iios de gue essas Academias carecem; · 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• São consideradas de utilidade publica as Acade-

mias de Lettras e:x:is tentes . nos Estados. . · 
Art. 2.• As mencionadas Acade!Jlias gesarão .de franquia 

telegrapbica e postal pn.rn. sua. correspondencia offieial e ux
pedicão de livros, folhetos e impressos. 

Art. 3.• A franquia telegraphica e postal deverá ser re
querida, pela directoria das respectivas Academias, ás repar
tições í'llderaos competentes, e só por ella utilizada corno or
gão representativo das menciqnada.s Academias. 

Art. lt.• ReVOb'8m-se as d1spos1ções em contrario. 
Sala das sessões,. -.Mendonça Martim . 

• N. 319 -· 1922 

VetoU: o Pre!eito a Resoluoll.o do Conselho Municipal que 
~statue que do accõrdo .com o disposto no art. UO do de-. 
creto n. 1.543, de 20 de abril de 1921, a denomi.nação actual: 
do cargo de dentista dos Postos de Prompto Socco7'7'o de U,._ 
gencia, do Departamento Municipal de Aasistencia Publictl, 6 
substitutida pela de..:.. chefe,do se7'1Jiço odontologico, passan
do os actuaes auxiliares de dentista dos referidos .Postos a ser. 
denorninn.dos.- dentistas -· e ficando !>S ·respectivos venci-. 
menlos regulados, de modq a corresponder os de chefe tlo 
serr1iço odontolouico, aos que, em virtude do supra eit.ado de
creto, perceberem os sub-commissarios e os de dos dentUtaJ 
aos que no mesmo decreto são estabelecid!>S ·para esta cate-
goria,, . • 

As razõos do véto não nos parecem procedentes. Limi
tam-se as affirmativas ·de que nenhuma conveniencia de ser
viço justifica a Resolução, que augmenta vencimentos sem 
que tenha havido iniciativa do Prefeito e que os funociona
rios de que se occupa são de recente nomeaoll.o e que centram 
no num~ro dnqnelles a que aproveitam com outra lei de au
gmento em estudo, lei de caracter geral, abrangendo todo o 
1'unccinnalismo e sendo, portanto, mais equitativa.. · 

As .mudancas de denominações de que trata a Resolução 
· 11utada não são innovadas pela mesma Resoluçll.o. Foram !ei
to.s p~lo decreto a que ella se refere, que as reputou conve-

. nientnR no serviço. Dessas mudanças resultaram equipar&Qõe~ 
a funccionarios que além do terem a mesma categoria e des
empenhn.rem as mesmas funecl!es recebem maiores venoimen
toR. De fórma que a principal allegaçilo do P~efelto para oppOJl 
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o vúto cm dbeu~>~ão ·- mio ter a iniciativa du tmymcnto' de 
1'cm.uneml}tio 2mrtído da J>rc(eítttr-a, consoante a Le'i Oruanica 
do Jluwic'i.pio, - não prevalece deante da praxe firmada pelh 
s.enado, d~ qtHl equiparaçüo não constitue accrescimo, no sen~ 
t1do da citada lei. . 

: .Nestas conqu;ões, pensa a Commissão que o veto deve ser. 
rB,JOitado. . 

Senado, Sala das Commissões, em 7 de dezembro de 1922. 
- Be1'nardino ;llonteü·o, Presidente. - Antonio' Moniz, Rela
tor.- Lopes Gonr.al1ltM. vencido. - Elou de Suuza. _, -"larci-
.lio de 'Lacerda. · ' · 

RAZÕES DO «VÉTO) 

Ao Senado l!'üderal : 
Srs. ~enadoros ....: A presente resolução, quo nenhuma 

c~nvenie~-~~a d~ seryigo justi~ica, auS'll!entaya . venciment.os. 
' J~J!~ .. a~~un. chsposJçao !-RxatJva da Lei Organwa. que ox1ge 
a mwultn'a do Poder~ Executivo para decretaeão ae qualquer 
111edida ou lei que as:s.c:a\e a despeza augmentaudo venci- · 
mentos. 

Aliás, os i'uncc.ionarios aos quaes beneficial'ia a resolução 
sã.o de l'ccente . nomea<:~ão e ont,ram no numero daque!les que 
uproveitam com outra lei de augmento, em esl.udo, lei de ca
racter s·eral, abrangendo todo o funccionalismo e sendo, por
tanto, mais equitativa. · 

. Véto-a, por isso, enviando-a ao Senado Federal. 
. Districw Pede.~al, 7 de oututu:o de 1922. - Cm·los Sam-
pa·io. 

RESOLUÇÃO DO CONS~)LHO MU:.rJCIPAT., A QUE SE REFEREM O «VÉTO~ 
N. 100, DE 1922 E O PARECE~ SUPRA 

O Conselho Municipal resolve: 

Art. i." De nccôrdo com o disposto no art. 410, do de
crolo n. L 51L:l; de 20 ·de abril de :L92-1, a deuomina.(]ão actual 
do cargo ele dentista dos !Postos de. Prompto S'occorro de Ur
gencia, do Dopat·tamento i\-lunícipal de Assistencia Publica, €! 
substituída pela de - chefe do serviço odont,olos:ico - pas
sando as actuaeR auxiliares ode dentista ·dos: referidos postos 
tt ser . denominadas - dent.istas - e ficando' 'OS respectivos 
\'mcimcntos regulados, de modo a corre~pünder, os de chefe 
do servi ao orJontologic''• nos que, em virtude do supra citado 
rlecret.o, perceberem oR sub~commissarios de assistencia do 
.tlito Dor1a rtnmonl.o, o M dn~ dentistas aos. que no mcsmr,t do
tire to siio estabelecidos para esta categoria.· · 
. ArL 2." Fica o Prr.fcitn autorizado a· -abrir os creditas 
supplementares necessarios á execucão desta. lei no corrente 
~xercicio. . '. " ' · ' . . 

Art. 3." Revogmn-Ae as dispoAi~úes em oonlt•ario. 
District.o Fcdel'nl, 3 rle outubro do 1922. - Antonio José 

da S'il·ua Jll'll'llílt~o. Prcsident.e. - Pio JJut~·a ela. R_oclw, 1~ Se
~L:.eta.~J.o • .-- Jp.c't!'}tho Mves da Ro~ha, :.l' Socrcta\'10. 

• 
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N. 320 - 1922 

, '~ resolução do Conselho Municipal que conceilia :1 ncruür1 
lollJ'IIJ.hu o;;; favnri!S con~LanLcs d:o Jll'fJjecLo n .• 7\J, foi vclutla 
~elo il:rej'e; !.o_ J)l.ll'. va !'Ío~ fund:unenLos , cuja pt•oeecleucia a 
UonunJ~sao na(J. utscul.c .por i.losnece.;;snrw, pol'quanLo a ~im
)Jios J•edaccão do acto do Leg.islal.ivo just.if.ica plenamente u 
do J~xccutivo: · ' 

De facto, u rnsolur;ão 1'€\l!l'llStmtu uma vcrdadeit·a ext.rava
gan~ia em m~teria d!J legi~lu~1ãu. illamlu seja applicado urn 
prO,JPelr' (!t: le.J que, :unda nnquella época em que era ella di;;
cuticla, tJ·ansilava pelo:; cadinhos regimenlacs c. por isso 
mesmo, não podia ,;er o1bservado fórà do seio do orgãn que r, 
elaborava, como pretende a tal l'e~olu~ão. Si o legislador nm
nicipal tjnha em vista concrder a um funecionario os mes
mos favores j:í consignados 1m1 um. pro,iecto ainda não ultima
do regimentalmente. devia emendar este naquellc sentido, ou 
então,. caso is~n jú não fosse possivcl. fm·mutar outro com o;; 
1 aes J'a v ores cxprcs~amen t.o especificados. 

Coneordar. pois, com esse .processo legiferanLe é levar 
muito longe o ]JT'eceil:o do velho Dil•eiLo romano: nascitu.rrr·s 
p!'n:iam natu.~ hnbr.•ill1'. E 1j)Ot' isso a Comrnissão de ConstLtui
(;ão é de apreccr seja approvado o véto n. 109, de I!l22, 

Sala das Com missões, 7 de dezembro de 1022. - Bel·
narrUn.J Jllontc·irn, Presidentb . .;_ J/a.rcilio a1e Lacet•du., Rela
tor. - Antonio Moni;. - Eloy de Souza. - Lopes Gon

. çalves. 
RA?. Õ ES DÓ «V.J\-fO» 

Rt•s. Senadores - A J•csnluc;io PI'CSI'Jlf.t' f.ol'na extensivos 
a. um ddrrminado funccionario os favore~ cln um.a ouft·a ~'!!-' 
solução· que me vi obrigado a vetar .. Claro, . po.1s. que r::w 
11osso sinün fazer 11 mPsmo a 'Jsla. De1xn. assun de sancct~
nal-a. nfto sli pot·que nlla como que revaltda out.m resolucao 
.iá vetada, como. igualruer~te .Porque en_cel't'a disposir:~o ~umul: 
t.uaria, qual Sl\Ja a d1~ fazer promoçoes sem obed.JetJcia ao. 
pr:ecritos rln leis ''ig'(•ntes. . . _ . 

O Senado. a. eu,io estudo est.à ilubmetl.ida a resolur;ao 
a que esta se refere, a.precial-a-ha enmo lhe parecer: mais con-
veniente. · 

DisLricto Federal, 211 de outubro de i\l22.- ClO'im Smnpaio. 

11ESOI.Ut,;!ÃO DO CONS!~LHO ~!UN.ICIP.\L .\ QUI!: H!!: Bllt-'EI\1!: O "Vil'I'O" 
· N. 100, DE l \)2~. I~ O PAilllCtm SUPRA 

' ' 

O Conselho Municipal resolve: 
ArL. 'l." Fiea " Pi'Pfnilo aul.u!'izarlo a lnl'!lar r•xi.PnRivos 

an auxiliul' rle c-sel'ipl\r do Escrijlflll'in Cnntl'al tia Dircdo!'ia 
Geral do Obras f' Viaoiio, 1\r.nnto 'l'OIH'inho, os fnvot·es ccm
stantes do pro:ieel.o n. 7!), de •19:?2. 

Ar!.. 2."· Fiearn I'C\'Ofl'!Hlns as disposicões em eonlt•af'ill .. 
Dist.r·itdn 'F'NIPJ'Ill. ::1 dt• on t.ubro cJp l·U'22. - Allfonio 

.lrw: da Sil'Va Dra.ndtío, Pt·rsidnnll.'. - Pio Dulru da. ./lo c h a, 
1• SecJ·etario . ...,.. Jac'i'l~t'ho .4.tves da I!ocho 2" Secretario, . . . . -~ ' .. ' . . . ... . . ' . . . ' . 

" ' 
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N. 321 - 1922 

O Prefeito vetou a resolução do Conselho Municipal que 
eslaLue a deducçlio do tres e meio por cento do imposto de 
transmissão de propriedade, arrecadado cm virtude de líuias 
dos juizes da Varas Cíveis, Proved.oria e Resíduos, . Orphaos e 
Attsentes, para percenf.agem, em partes iguaes, aos avalidores 
privativos dos referidos juizes e cut•adorias de Orphãos e 
Ausentes. 

Nilo nos yarece que' deva ser approvado o véto. 
· E' opiniao vencedora no direito administrativo e na Ie

gislaoão dos povos cultos que aos funccionarios que por esta 
ou aquella fórma interveem na arrecadação das rendas, . so,ia 
concedida uma percentagem sobre a quantia arrecadada1 além 
dos ·vencimentos certos, a que1 porventura, tenham dtreito. 

O proprio Prefeito, autor ao presente véto, na mensagem 
de 1 de dezembro· do corrente anno, externa-se favoravel

. mente a esta pratica "da administração !azendaria que tem 
· demonstrado quanto é vantajoso interessar na arrecadação das 

rendas publicas os funccionarios encarregados da sua fisca
·uzação". 

No caso occurrente não deve ser esquecida a circumstan
cia da grande influencia exercida _pelos avaliadores na arre
cadação do imposto de transmissao de propriedade, causa
.mortis. 

Nestas condições1 pensa a Commissão de Constituiçllo que 
o vtfto deve ser reje1tãdo. · . 
· · Sala das Commissões, 7 de dezembro de 1922. - Bernaf•
dino Monteiro, Presidente. - Antonio Moni:1 Relator. -
LofJeB. Gonçalves. - Elov d6 Sou:~a. - Marcilto de Lacerda,,· 

IIAZÔBB DO "vBTo" 

· Ao Senado Federal: 
· ·Srs. Senadores - Os togares de avaliadores privativos 

foram CI'oados pelo decreto executivo n. L 362, de 19 de JU
nho de 19:l9, em virtude do disposto no decreto legislativo 
n. 2.074, de 6 de japeiro de 1919, mas o .. decroto executivo 
n. 1. 388, de 3:l de JUlho de 1919, procedtdo de uma longa 
exposição de motivos, houve como insubsistente os decretos 
executtvos anteriormente expedidos e, no artigo unico, ex
pressamente declarou dispensados de seus cargos os avalia
dores nomeados em consequencia do citado decreto n. 1.362. 

· Aos i t de janeiro de 1921, por uma resolução, do Con
selbo Municipal, ficou. o Prefeito autorizado a remtegrar Ro
drigo Victor de Lamare São Paulo, Gilberto Toledo e Ha-

i . milcar Nelson Machado, que, embora nomeados em virtude 
do decreto executivó n. 1. 362, de 19 de Julho .de 19:l9, nessa 
occasião não lograram obter a posse dos cargos, nem entrar, 
em exercício. . , 

Tal resolução foi vét.ada a :l3 de janeiro de 1921, po~ 
diversos fundamentos e disposições legaes, mas tendo o veto. 
cabido no Senado •Federal, foram aquelles · avaliadores rein-
tegrados. · 

Resolve agora o Conselho Municipal que do imposto de 
transmissão de. propriedade, arrecadado em virtude de guias 
dos Juizos das Varas Cíveis, Provedorias e Realduos, Orphllol!l 
~ :Au,l!eJ1tes, se deduza a percentagem de trea ~ melo por c~ 

• 
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Lo que, em parles iguaes, caberá aos avaliadores pt•ivativos 
dos referidos Juizos e das Curadorias de Orphãos e Ausentes ·• 

Nego sanccão a essa resolução, pelos motivos seguintes: 
Porque .os avaliadores são funccionarios auxiliares tla 

,iusLiçu e Leem honorarios por demais vantaJosos, determina
elos pelo Hegiment.o de Cusl.as e concedida que fosse aquellu 

·percentagem, ·mais rêduzida ficaria a renda do imposto do 
transmissão causa-1nm•t'i8, ,iá onerada. por cinco por cento 
pagos. aos procuradores e solicil.adoros da Fazenda Municipal; 

Porque, o imposto de transmissão é garantia do empre
At.imo de 20.000:000$, uãu pudendo sct· reduzida sua arreca
darão· 

• Porque, ainda mais, são muitos os serventuarios da ,ius
f.i,;a local que auxiliam a· arrecadação do imposto de trans
missão - .iuizes, escrivães, curadores de orphãos c resir~nos,. 
escreventes Juramentados, ele. - não se comprohendondo, 
portanto, o regimen de excepçiío que seria CJ•eado pela t:efe
J.•ida resolucão, que é igualmente. contraria aos interesses rio 
Districto e· viola ·normas estatuidas em leis e regulamentos 
federaes e municipaes. 

O Senado Federal, a cujo estudo enviu essa resolução, 
decidirá a respeito como lhe parecer mais razoava!. 

Districto Federal, 14 de novembro de 1922. - Cm·los 
Sampaio. · , . 

hESOT.UÇ,i:O DO CONSELHO :t.IUNICIPAf, A QUE SE fiEl'EflllM ó VÉ'l'O 
N. J 22 DE 1922 E O PMlECEn SUPRA 

' 
O Conselho Municipal resolve: 
Ar: L. 1. • Do imposto do transmissão de propriedade arre

cadado em virtude de guias dos Juizes de Varas Civeis, Pro
vedoria e Residuos, Orphãos e Auzenles, será deduzida a per .. 
contagem de trcs c meiO por cento que, em partes iguaes, ca
hel'á aos avaliadores priVativos dos referidos juizos e das 
Curadorias de Orphãos e. Auzcntes .. 

• o\!:•t. 2 ~· Revogam~se as disposições em •contrario .. 
·- Districto Federal, i de novembro de 1922. - AntoniG· JosrJ 
da.Silt'a Brandão, Presidente. -Pio Dntra da Rocha, 1• Seer~
tar·io. - .lacintlw ,1lves da J!ocha, 2• Secretario. 

N' 3"" 1999 
... o ,.., .... - .... .-

O Conselho Municipal do Districto Federal, pela resolução 
do 21· de outubro. do corrente anno, autoriwu o Sr. Prefeito 
~o Districto a ·auxiliar, com ·a ·quantia de dez contos de réis, .a. 
lmpressiio do <Aibum dos Estados Unidos do Brasil,. 

A esta resolução negou sancçiio o Sr. P.refeito, dando 
rn1.ões do seu veto. - ser desconhecido o referido nlbum -
não havCl' sido submetLida ao seu conhecimento a feiturá dD 
mesmo no seu contexto e na sua parto artística, o i'inalmente
scr um l}Hío precedente aberto, o de se conceder auxilias para a 
llnpressuo elo · trabalhos, não sujeitos previamente M estudo 
o npp•:ovaçfio dos poderes publicas municipnes e cuja pubJi, 
cação poderia ató ser dB futuro julgada inconvenientB. 

Havendo idoJ,iborado o Cqnselho Municipal· auto1•izar f) 

Sr. Prefeito a auxiliar, com a imporLancia de dez •contos de 
S.; ~ YPI .• ; X .1 . - . . i 16 / 
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róis, a impressão do <1Album dos Estados Unidos do Brasil,, 
nlto cabo a Commissão de Constiutição indagar se o Conselho 
:rez bem ou se fe:t mal, mas, a panas, si pod'ia fazei-o. 

A presumpção é de que o Conselho M·unicipal, dando tal 
autorização. naturalmente foi a isso !ovado depois de conven-

. cido da utilidade da publicação; e, assim sendo, não pa:rece 
procedente o veto do Sr. Prefeito, que se. limitou a levantar 
uma suspeita infundada sobre o merito da publicar;lto da obra 
que, aliás, não seria, nem poderia ser extranho. a deliberação 
úo Cü-nselhü r.Iun.icipn.l, te.nto niai!::! quant.o n. Alia se· manifestou 
em tC't'mos elogiosos o eminente jurisconsulto e notavel homem 
de letras, Dr. Clovis Bevilacqua. 

Além disso, tratando-se de uma simples áutorização, po
_derá ser ou não cumprida pelo Executivo Municipal. 

Em taos ccndicõos, não so enquadrando o veto, pelas ra
zões• que o fundamentam, em nenhum dos dispositivos le~aee 
que o autorizam é de parec.er a Commissl!.o de Constitlllçlio 
que o mesmo seja rejeitado. · 

Sala da~ Commlssões; 7 de dezerr.llro de t922. - Bernar
dino lllonteiro-, Relator. - Eloy de. Souza . ...... Marcilio de La
cerda., ,_ Lope1 Gonçalves. _ .. .i 

RAZÕES DO VÉTO 

Ao Senado Fe1era! : 
S:s. Sena4o.res - A prese~tc resolução, autorizando o 

Prefeito a auxiliar. com a. quantlll de dez contos de ré is, .a im
pressão df) cA.Ibum dos Estados Unidos do Brasil,, não póde 
ser sanccionada. . . 

E' inteiramente desconhecido esse a.lbum, cuja feitura:, no 
seu contexto e na sua parte artística, não foi aubmettida. si
quer ao conhecimento da Prefeitura. 

. Seria abrir um má.o precedente conceder auxilio para 
impressão do t:abalhos não sujeitos préviamente ao estudo a 
approvação · dos poderes publi-cas municipaes e cuja publica
cão poderia até ser jülgada futuramente Inconveniente a~ 
interesses do Districto Federal. 

Por esses motivos véto a referida resolução, submetten-
po-a ao definitivo julgamento do Senado Federal. . 

. Districto Federa1, 24 de outubro de i922. ;_Carlos Sam-
paio. '$ . , , . , . , . . J· 

RESOLUÇÃO DO co"NBELHO :MUNICIPAL A QUE IIIC RBPERII::M O ACTO 
N. i08, DE i 922 E o PAIUIICII:R SUPRA: . 

O Conselho ·Municipal resolve: 
Art. t.• Fica o Prefeito autorizado a auxiliar com n im

portancia de dez contos de ré is (tO :000$000) a impr&asiio do 
<Aibum dos Estados Unidos do Brasil,, · 

Art. 2: Revogam-se as disposicões em contrario. 
·. Districto Federal, 2i de outubro de 1922. -Antonio Jo•sé' 
da Silva Brandão, Presidente. - Pio Dutra da Rocha, t.• So
~retat:io. - Jacintho Alves da Rocha, 2~ Secretario. 

i ;.. 

• 

• 
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N .. 323 .:,__ 1922 

A. Commissão de Cons~ituição, de acbórdo com o Ven
cido no seio da mesma Commi,ssão o em plenario, rela~iva
mente á equiparação dos vencimentos de i'unccionarios de 
igual categoria, que exercem funccões identicas, ú de parecer 
que seja rejeitado o véto .do Prefeito ú. rcsolucão do Con
selho, que equipara para Lodos os ·effeitos a remuneração 
dos empregados da Escola Profissional Paulo de Front.in aos 
da Escola ·l'rofissional Rivadavía Corrêa, que se acharem na-
qu·ellas condições. · · 

Sala das Commissões, 7 do dezembro de i 922. -· · Ber
nardino Jllontei1·o, Presidente. - Antonio Moniz, Relator. -
Lopes Gonçalves. - Eloy de Souza. - Jl1a1'ciUo de Lace1•da· 

RAzÕES DO «VÉTO) 

Srs. Senadores - O Çonselho Municipal equiparou, para 
todos os effeitos, os vencimentos dos insp~ctores de alumnos 
da Escola Profissional Rivadavia Corrêa, 'aos dos funooiona
.rios' de igual categoria da Escola Profissional Paulo de Fron
tin. E' uma resolução que ausmenta a despeza, o queJ bas-
1turia, para condenmal-a em momento como o acbual. Mas, 
accresce que esse aug·mento não resultou de uma solicitação 
do Poder Ex,ecutivo, o que faz resultar a sua evidente iJ:lega- · 
Hdade. E alh·i está suffi.cient.ement.e justificado o véto que cp
ponho .á referida resolução, cdherente com a orientação que 
me tracei desde os primcil•os dias do meu governo e na. qual 
~empre me mantiv·e com absoluta iuflexib.ilidade, em defesa 
dos interesses fi.nancciros da administração e dos principias· 
estatuidos na Lei Organica do Districto Federal. 

O Senado decidirá como se !lhe afigurar mais justo. 
·· Districto Federal, i4 de novembro de i922. - Carlos 

Sampàio. 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL A QUE SE REFEREM: O cVÉTO) 
N. i21i, DE i922, E O PARECER. SUPRA 

O Conselho Mnlcipal resolve: · · 
AJ•t. L" Ficam, para todos os effeif.os. equiparados· ao~ 

. das. inspector11s de al•umnas da Escola Profissional Paulo do 
Front.in os vencimentos das· funccionarias de igual cathegoria 
da Escola Profi~sional Rivadavia Corrêa, podendo o Prefeito 
abri1· o credito supp!ementar necessarid tí execuc.ão da pre-
Bente lei. · 

ArL. 2.~ Revogam-se as disposi(.lões ,cm contrario. 
DisLrícl.o l•'edcral, 13 de novembro de i9'22. - Antonio 

. José da Silva BrancWo, Prcsidonl.c. - Pio .Dutra da· Rocha 
1' SecreLal'io. - Jacint/w .4lves da Rocha, 2' Secretario ' 

N. 324 ·- i 922 
. . 

. A proposição da C amara dos :Deputados, n. 2i, de t 922, 
1'CS'tlla a quota de fiscalizac1io atlribuida aos ban,~g_~ ·e casas. 
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bancal'i[):'i, 111.; ~enlido de d.csopprimir tuc_s cslabel_ccímcntos, 
:iir. 1Wr'n~sal'ins nn r'J,.,.;envolvnnnnlo cconomlf\0 do p:uz, de r.xn-
~;eraclus sinfio: insupporlaveis onus. · 

A Conr:nisi'ão dr.\ }'inan\:as do Senado ~ fuvoravcl ú dcli
bcnwãn da oui.J•a Casa elo Congresso. . . 

Sala da~ Conmris~líeH, ü. dó dezcrnhrn do Hl:l2. - Alfredo 
1.:/lis, Pr·r.sidr>nle. - J rui(! [,IJI'a, Rclat.M. - Br:rna.)'(/.o :lton
l'eiro. - .tosr.: Eus!'IJio. - PeNJi)JIJ Schuddt. - VCHJlllCW da 

'A breu·. 

- 21 Dl' I 1'22, A QUJl Sl~ Pi\o:PIIS!(:.\0 IJA C.\:\!AJU J)l.lS llllf'UTADOS N. . , . ' ~ 
BEI•'Imll !.1 l'AI\ECEH SLI!'BA 

O C::nng:re .. ;;so Nacional re~olvc: 

Al'L 1." :\ qdota de fiscalização est.abelocidn nn ~ 1" do 
ar!. 42. (/o dr~eretrr n. 1 L 728, •:lc marr..o de 1921. não flxce
ti<~T·:\ do .r,: 000~. tratando-se. de banco~ ou casas bancadas com 
eapil.al dr. 2. flOO :000$ a 5 .. 000:000$; do :l :000$, tratando-se 
!lrl banco$ ou ca,.;as bancarias, com capital de L 000 a 

. 2. r.oo :000$. c dr. 1 :500$, t.mlanrln-oo de bancos ou casas ban-
.:a;•;as com n capital de GOO e 1:000$000. 

A1·!. 2." Ficam isentos de qualquet· pagamento os han, 
c.:·~ on ca~as bancarias com o capital não excedente ·de 
:iGO .DOO~. hr.m cnmo .as r.aixas nrraes que se organizarem nos 
l~rmos da lei, conforme o typo Rriffciscn. 

ArL. 3.' ll1~vogam-so as disposi~õcs em conlrar·io. 
Camara elos Deputados, 28 de dezembro de 1921. - AI'-· 

'ilplf o Rodri(l,lt~s de A:('vedo, Pre,~ident.e. - · J.o.l'é Au(Justo B,e
:erra de Zlfederros, 1• S~r.retario .. - Costa Rcuo, 2' SecretariO. 

N 3~5 19~9 .. ~ - ·~~ 

A pr·npnsrean da Cnmara dM Deputados. n. 99, ele 1922, 
. ~<tlloriza n Govcorno a abrir, pelo 1\!inist.erio da Justiça e Ne
~~~cios Int~riorcs, o credito especial de 4:917$108, para •pa
g•l•nenl.o a Alexandre Cazzani, cm virtude de· sentença judi-
ciaria. • · 

A C o mm is~üo de Finanr;as nada tom a oppOJ' quanto á . 
cpprovn1;ãr. do credito, mas sondo este concedido ao Miilist.e
l.'io da Fazenda, por• onde correm os pagamentos. de natureza 
ErJmclllant<'. · 

Offcreco, por isto, ú eonsidoráç.ão do .Senado a •seguinte 

EME!'lDA 

· Em vez rle - p()Jo 1\finisLerio un .Tuslica o Negocias In! 
lcriorr!~ ':-• diga-se: . pelo Minislcrio da Fazenda, 
, . Snla d.as C:ommissõr.!i, li dn de~embr•o ele ·1922. - Alf7•erlo 

E,U•s, P.1'esrrl9nlr. - .Toao .L111'a, Tielaf.or. "--' Laum Miiller.
l ~s1mr!o de A IJ~~n. - Bernardo 21fontet~o. - Jo~é Eusebio ., 
..... Fel1ppe Sch~mdt.. .. ........ . ·'·· ....... :·L.·~ ,!i,,i .• .l)' 
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' PflüPOSI(;;\o D,\ CAMAIU DOS DEPUTADOS N. 0!), Dll 1022, A QUE SF. 
IIEI'mU~ O PADilCER SUPDA 

O Congresso Nacio:Jnl re~olvc: 

At•l.igo unico. l~ica o Governo aui.Ol'izaclo a abri I', pelo 
· ~'li1Ji;;l.ol'io da .Tusl.icn ~ Ncgoci(.s Inleriorc~. crn virlur.lc cill 
Pcntr:nca ,iudiciaria. o ct•cdito especial ele .\ :047$'108, pal'll '[1à
;:;m.ncnlo a Alexandre Cazzani, pelo fornecimento de divr.r,;n~ 
::;rlJSfJS para obras do InRt.ilul.o Electrot.r.clmico; revogadas a:; 
ci i::posir;ões cm contrario. 

. Cam:.tl'il dos Deputados, 27 rlc outubro rle 1022. ·- .41'
?U•l/o R.ollJ•ir.ntes de Azevedo, Presidente, - A.~cenditlO Cunha, 
1·: Secretario interino. - Hu.ao Car11eiro, 2' Sccrclal'io inl.c
I'lll(l.; 

~· •u. 1n~~ ~,. ~ - .,_...., 

A proposição da Camara dos Deputados, n. 101. de 1022 . 
. ;m[(.riza o Presidente da Hepublica a abrir, pelo 1\linislmio 

Lia Fazenda, ·i credilo especial de 6 :!í15$2!l9, para pagam enio 
a llenwl.rio de Souza Teixeira, cm virtude de sentença judi
cial'iú . 

• o\ Commissão de Finanças nada tem a oppor. 
Sala das Commissões, em G ele dezembro de 1922. - ,t:- · 

f1'erlu fl'llis, P r·esiden I. e. - J oíJo L1J1'a, Relat.or. - Bemm·.rto , 
;\fr•rtleiJ·o. - José Bttsebio. - Felippe Schmült. - Lttttra · 
iltüllc1'. ·- Vespucio de .tlbJ•eu. · 

, ' I 

l'JtC)POS!Ç.~O o:, CAl\1:\BA DOR DEPUTADOS N. 101, DE 1922, A QUE SE 
ItEr'EilE O P,ARECE.H SUPR;\ 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Pres'idenlc da Hepuhlica auiNizado 

a abr·ir•, pelo 'Minist.erio ela Fazenda,. o credito especial !lrJ 
fi :5!5$2!19, para .pagamr.ntq .rio que é devido a Dr.mclrio rlp 
Sm1za 1'cixeira, em virtude de sentença judiciaria; rm·ogada~' 
a,; cl:~posicões em contrario. 

Cumara dos Deputados, 27 de outubro de 1922. - Ar
m,lfo Rodriuues de A:evedo, Presidente. - Aseenrlino Cunha, 
1• h~crclurio interino, 

I N. 327 - 1922 . 
A proposiç.ão da Camara elos Deputados n. 102, dr. 192~. 

a ui m·iza {l Poder Executivo ·a abrir, poJo Minislm·io da Fa
wnda, o m•edito especial de O :050$2\lJ, para pagamento '") 

. Dr. Augusto Haddock Lobo, O:icat• Sanl'paio Vianna, Lmtro 
flauli.no de Oliveira, lVIa:noül · ~l~heophilo Gaspar ele Oliveit'a, 

· l1balclo' dtt Costa Drummond o Alfredo do Oliveira Viannn, em 
v.irt.udo de sentença Judiciaria. 

A Commissão de Finanças nada tem a oppor. 
Sala das Commissõos, em G do dezembro ele J922. - Al

frr!rlo Etlis, Presiclenl.e. - Jotio L'IJ1'a, Relator. - Bel'llal'd•J 
Jll•··rdr!irn. - .José ll'u.sebio. - Felip)lc ~ch·midl'. - Lau.1·o 
ill'iiilc•?', -. ycsp1tpio. de Abre1t, 

,. 

,, 
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PIIOPOSIÇ,\0 DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 102, DE 1922, A QUE Sll 
Jtl!lFERil O PARECER. SUPRA . 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abr•ir, 

pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 9 :050$291, 
pura occorrer ao pagamento que é devido ao Dr. Augusto 
.Harldock Lobo, · Oscar Sampaio Vianna, Laura. Raulino •fa 
Costn Drummond c Alfredo de Oliveira Vianna, em virtude 

· lle sf•rdf)nça judic.iaria; revogadas as disposições em contrario •1 

Gamara dos Deputados, 27 de outubro de 1922. - Ar
nol{11 Rodrigues d•J Azevedo, Presidente. - Ascendino Cunlta, 
i • Slwretnrio interino. ,.- llugo Carnei1•o, 2" Secretario inte-
r~~ • . 

N. 328 - 1922 

A proposicão da Camara dos Deputados n. 1031 de 1922;· 
autoriza o Poder Executivo a abrir,· pelo Minister10 da Fa
zenda, o credito de 42:610$714, ·para pagamento a Lulz Moi
relias Vianna, em virtude de sentença judiciaria. 

Esse credito foi solicitado pelo Governo que informa 
~starem esgottados os recursos legues, não havendo assim 
como justificar recusa de apoio á proposição, que· está por
tanto cm condições de ser approvada. 

Sala das Commissões, e·m 6 de dezembro de '1922. -
Alfredo Ellis, Presidente. -João Lura, Relator. -Bernardo 
.v:~nteiro. - José Eusebio. - Felippe Schmidt. - Laura . 

. Muller. - Vespucio de Abreu. . · 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS lN. 103, DE 1922, A QUE 
SE REFERE O'PARI!CER SUPRA 

/ 
O Congresso Nacional resolve: 
Art. i. E' o Poder Executivo autorizado a abrir, por in

termedio ·do Ministerio da Fazenda, um credito especial . de 
42: :610$714, (quarenta e dous contos e seiscentos e dez mil 
setecentos c t'fUatot'Ze réis) para occorrer ao pagamento do 

·QIH é devido a Luiz Meirelles Vianna, em virtude de senten
.ça ,iudiciaria passada em ,julgado. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
. Camara dos Deputados, 27 de outubro .·de· :1922. ·- Ar

nolp/w Rodrigues de Azevedo, Presidente .-Ascendino Cunha, · 
:1~ Secretario interino. - Hu~o Carneiro, 2• Secretari11 int.Q
rrno. 

N. 329 - 1922 

A proposição da Camara dos Deputados n. 104, de 1922, 
autoriza o Preside!lte da ~epublica a abrir, pelo ~inisterio 
d:: Fazenda, o credrto especral rle 53 :938$665, 'para pagamento 
aos credores de Carlos Aleg'l·e. 

Esse credito foi solicitado em mensagem pelo Poder Exe
ct.. !.Ivo, verificando-se da exposição do Sr. Ministro da Viação 
que Carlos Alegre contractara a conclusão de um trecho di> 
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prolongamento da Estrada de Ferro de Porto Alegre a Uru
_u:lmyana, entre Carvoracy e Alegrete, cabendo-lhe concessão 
por'dez annos do uso e góso ela mesma estrada entre Uruguaia
na c Alegrete. 

O coutractante já tinha posto em trafego 9. 390 metros de 
linha quando falleceu. 

Considerado rescindido o contracto devido ao seu falle
clment.o, requereu a· viuva indemnização das despezas feitas 
pdo marido ·com a construcção contractada. 

Examinada essa reclamação foi apurado que as obras· 
exEcutadas, conforme as medições feitas, importavam em 
j 65: i 79$211. 

· Aguardando o Thesouro que os herdeiros se habilitassem 
p:;ra serem indemnizados, teve pedido em precataria do juiz 
do~. Provedoria de Uruguayana para que seja paga ao advogado 
Alberto Juvenal· do .. Rego Lins, por conta daquella divida da 
l:"azenda, a quantia de 53 :938$065, proveniente de pagamen
t•is feitos no inventario do mesmo Carlos Alegre a diversos· 
constituintes do referido advogado. 

Si o debito reconhecido é de i65: 179$21!, segundo ai! 
proprias informações officiaes, nada justifica que o Governo 
fique apenas autorizado a pagar a parte reclamada pelo advo
~ado Rego Lins, continuando na dependencia de novas forma
lidades a autorização para o pagamento dos herdeiros do cre-
dor fallecido. · 

A Commissão de Finanças do Senado é, por isso, de pa
recer que seja approvada a .proposição com n. seguinte 
emenda·: 

. Em vez de 53:938$665, diga-se "165:179$211"; e depois 
das palavras - aos credores - acClrescente-se: c herdeiros. 
supprimindo-se as palavrvas desde - nos termos da preca
tCJrta- até- 31 de marco ultimo .. 

Sala· das Commissões, em G do dezembro do 1922. -
Alfredo Ellis, Presidente .. - .r oão Lura, Relator. - Bernardo 
Monteiro. - José Eusebio. - Fcli1l]Je Schmidt. - Lam·o 
!.fii.lle1•. - Vespncig de Abreu. · 

1'00POAJÇ,\n DA CAJI'TAnA DOS PEPUTADOA N. 1 01!, DE 1922, A QUE 
SE REFERE O PARECER SUPRA . 

O Congresso Nacional resolve: 
· Artigo unicó. Fica autorizado o Presidente da RepublicO: 

n abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de réis 
53 :938$665, para pagamento aos herdeiros ele Carlos Alegre, 
nos !.remos· da precataria do ,iuiz da Provedoria da co~arc:l 
de Urugunynna. .. rle .21 ele março ull.imo; l'rwogudnH ns chspo
siçõcs cm contrario. 

Gamara dos Dcpntados, 27 de outubro do 1922. - :1.r
nolfo Rodriones de Azevedo, Presidente. - Ascendino Cunha. 
1 ~ Secretario interino. - Hugo Carne·iro, 2• SocJ•ef.nl'io inte
nno. · · 

N. 330 - 1922 

A propn~icão da Camnrn dos Dcputnclos. n. -1'16. de 192.2, 
autoriza o Presidente dn Republica a abrir, pelo Ministerio 
da Fazenda, o credito cspec1nl de G$:728$lt92, para pagamento 
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ao bacharel Fauslo Pacihcco Jordão, cm vi;rLudc. rle scn
tenr;a .iudieiaria. 

A Commissfio rle Financas nada lcm a· oppür. 
Sala das Commb;;õe;;, .(\ de rlczcmhro de 1022. -. ;ll{'rer.ln 

E/is, PrcsidrJ!Ii.tJ. - Joúu Lura, Itelalur. - Bcrtwl·do Monteiro. 
_ .Tnsr! Euseldo. - PI?UJ)JJe Sc/t.mlldt. - f,anl'O Jfii.l/er. 
:ve.~Jlllcio de Abreu .. 

l'llOPOSTÇ,\0 DA CAliiAIU DOS DEPU'I',\!lüfl N, i I.G, Dll Hl22, A QUE 
SE n.F.PJ~HE O PA"nECI!~fl SUPHA .. 

O Congresso Nacional resolve: 
Arl.. 1." Fica o Presidente da Republica autorizaria a 

abril·, pr)]o l~llinisl.erio da Pa:z.enda, o credito especial de réis 
GS :728$.'•92, rlr.sl.inado a occorrer ao pagamento do cru e a 
União Federal w acha a dever ao bacharel .Fausto. Pacheco 
Jordão, em virtude rle sentença judiciaria. 

Art. 2." Revogam-se a·s disposições cm contrnr·ro. 
Canmrai dos D:eputad9s, 7 de novembro de 1922. - A1'

nolfo llndriau.es de 11:wl!edo, Presiclenl.u. - .Tosr! AIIIJ!!Slo Bc
Zf:l'l'it fie Medeiros, 1" Secretario. - Raul Capdlo Ba1'roso;, 2' . 
Secrrlnl'io interino. 

N. 331 - 1922 . 

A proposicão n. 130, de 1922, da Camara dos Deputados, 
autoriza n Podec Execul)vo a abrir,· pelo Minislerio dai Fa

. ~enda, o credito especial de ti2: 100$563, para pagamento ao 
Banco• dr Crcrtito Geral, cessionario ele Felippc ~lontciro ele 
Barros, em virtude de senl.cn~a judiciaria. · 

A Commissiio rle }'inancas nada lrm a oppõr. 
Sala rias Commi;;;:,ü1es, .(} rlr. ·dezembro de 1022. - AlJ'1·ertn 

JWs, .Pr·esidcnl.e. - Jorio Lut·a, Rolal.or. - B~1·nardo Jlfnnteú·o. 
- .Tosú EtMellin. - Felippc Schmidl· - Lauro .lliUhe1'. -
,1'es]Hicio de .4.breu. 

l'nOPOSIÇ,\o DA CAMAllA llOS llEPLI'l'ADOR N, 13(}1 DE 1922, A QUE 
SE 1\EI'EHE O PAIIICCllll SLIPHA 

O· Congresso Nacional l'NHJ!ve: 
Ar!.. 1." .Fjca o Governo aul.or·izarlo a abl'il',· pelo 1\finis

~erio rla ]<'azenda, n cr·r.dil.o e&p'ecial rlr• Ei2 :100$~03, para 
occorr•er· ao paA"arnrnl.o rleYirlo ao Banco rlc CJwlil.n Gicral 
cóssionarin rle Felip'pr. ~lontcit'O· de Barr•os: 0111 vü·l.ucle d~ 
~entr.n1;a .iml iciariu. 

Art .. 2." Revog·am-se a~ disposições cm contrario. 
Camara dos Drputados, 22 dr novembro de 1022. - A1'

nolfo Jlodt•iouns df! A:l'l!N/o, Prcsirlenle. - .José Aurtusto Be
::m•t•a do Medeiros,. 'l • Srcr•r.lario, ,- Pedro ela Costa Rego, 2' 
Secrelnrio. · 

' 
I 
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:N. 332- 1922 

A pror,o~iviiu Lia Gamara dos Deputados, n. 133, de 10~~ 
nulot•iza u .Poder ExiCeuUvo a nill'il', pelo l\linister·io da Fa~ 
r.c•.nda, "o credilo especial de .1 :HiS:t;Sílí, !ial'a pagamento a 
AIJ't'f.'r.lu I:!yppolilo Estr•Uf!, em vil'ludc !lc srnlença judi
CÜlria. 

A CommisRiio rio Finanças nada tem a oppor ,, 
Sala dao Comn';bBGes. (i tle dezembro de 1 U:l:!. - Al[1·cdo 

l;'lli.l', Jlresiclrntc. _.;. Jotio l.yl'lt, Jlchüor. - lJ,_.,.nardo .Von
lch·o. - ./osâ Busf!/Jio. - Pr:litlPe Sr:hmirlit. - Lauro Jluller. 
- Fei'Jlllcio de tlb1'('Jt, 

'I?UOPOS/.Q;\0 DA C..ll\[AJIA DO fi DEPU'I'ADOS X, 1 ~~. DE 1\122, A QUE 
S/l liE~'gltll r: P.\lmCJm Slll'l1A 

O Congresso Nacional J'nsolrc: 
Ar·L. J.• Fica. o Pro~identc ela Republica: :llllorizrudQ a 

· ahl'il', pelo i\linist.crio da Fazenda, .o eret.!ito especial dtJ 
4: J ()8$87;5, pai·a occmTcr ao vagamon I o do que '1í devido a Al
fr·cdo Hyppoiitq Estruc, em vü,Lude de sentença judiciaria. 

:Art. ~." Revogam-se a~ disposições cm contrario. 
Gamara dos· Deputatios, 22 de novembro dc1 1922. -

'Amolfo Rod1•ioues de Azr.v,:do, Prcsiclen t.e. - J osrJ .4.uausto 
]Je;:;en·a rle J/er/eiros, i" Secretario. - Costa llorJe, 2• Secre
tario. 

N. 3•33 - 1922 

A proposi~ão da Gamara dos Deputados n. 145, de i 922, 
autoriza o Poder Execú.tJvo a abrir, pelo 1\liisterio da Fa
~eiida, o credito especial d~ 2 :995$906, para pagamento a 
And!'é .Tosé Barbosa, cm virtude de scntença1,judiciaria. 

A Com missão dg Finanr;as nada tem/ a oppôr. 
Sala das Con1míssões, 6 de dezembro de i 922. - Alfredo 

"f.'lli.~. Presidente. -·.João Lu1·a, Relator. - Be1·nardo lolon
tei1•o. - José Eusebio. - Felippe Sckmültt. - Lau1•o M'iille1', 
- Ves1Jttc-io de Ab1•eu. 

PROPOSIÇÃO DA. CAMARA DOS DE;PtJTADOS :N'. 1·15, Dg 1922, A QUE 
. SE REPHI\ll O PAI\ECim ~WPIU 

O Congresso Nacional Nsolve: 
Ar·tig0 unico. Fica o Poder Executivo autorizadtl a abrir, 

pelo l\finisterio da Fazenda, o credito especial de ~ :995$:90G, 
importancia que a União .Federal foi condcn~na~11: a. pagar a 
André José J~arbosa, em VJrtudo do sentença JUdiC!arw; revo
gadas as di~posicões en1 contrario. 

Camara rlos Deputados, 28 de novembro de 1922. - Al'
nol(o Rod?·iaues de Azevedo, Presidente. - José Auausto Ba
::.r:rm d1: Medc1:ros, 1" SccJ:eloriQ. - Costa Reuo, 2• Secre~a-
~'iq~ . loo• ... .. •• I·-··. 
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N 33!1 ·j nryc, • •• -,..,""'"" 

.~ proposidio da Gamara dos Deputados, n. 147, de 1!>22; 
hut.oriza n Prnsidentc d:) ll.cpnblica a abrir, pelo Ministerio 
da F:\7.1~nda, n cr·crlil.o espncial de 4':!:i50$ para pagamento :l 
Bonil'aci" ~Jngaillfics da Silveira cm virtude de sentenc;a ju ... 
diciill'Ül. 

A Commissiin rle Finan~'as nada tem. u oppor. 
Sala das Cornmissões, cm li rln rlr.z~mh.ro do 1922. -

:tlj'1'r'do El/:is, Pr·e~illcntc. - .!01io L'tlra, Hrmtor. - Jlernardd 
MunldJ·o. - José Eu.sc!Jin. - Fcl-i)lllC Schrn:idl. - Lauro' 
11h:i.llc1'. - V cspucio de Abreu. · ' 

PROPOSI~·,\0 PA CAMA11A DOS DEPUTADOS N, 147, I>E 1922, A Q~ 
1\EPER!l O PARECER SUPRA 

N. 147 

O Congrosso !Nacionul resolve: 

Artigo unico. Fica o Presidente da ll.epublica autorizadd 
a abril', pelo Ministerio clu l"azenda, o credito especial do 
4:550$, para J}agar a Bonifacio Magalhães ela Silveira, os V'en
cimenl.os de adminisl.rador das capatazias ela alfandega de 
Maceió, correspondente ao tempo decorrente rte 1 de dezem
brn de 1'918 a G de março de .1!120, data Clll que J'oi recmpos ... 
sacio; revogadas as cl isposições em contrario. . 

Gamara dos Deputados, 28 de novembro de 1922. - A1• .. 
.nol(o Rod1·iaucs do Azevedo, Presidente. - José Au.au.Ylo Jle. 
zcrra de Medeiros, 1" Secr0lario. - Costa Rego, 2" Secretario., 

N. 30>5 -· 1922 

A proposição da Gamara dos Deputados, n. 16.0, de 1922, 
aul.nJ•iza o Presidente da' Republica a abrir, pelo Ministerio 
·da Fazenda, o credito especial de 20 :2.\.9$, para o pagamento 
du aug-mcnlo do alug·uel elos preclios em que frmcciona a al
J'anrle~a de Pelotas, referente aos exercicios do 1911t até ao de 
110,82, inclu~ive. · 

A Commissi\o de Finanças nada tem a oppor. 
Sala das Corrimissõcs, cm G de cle7,emhro de 1922 .. -

A lfrado Ellis, Prcsidc·Iile. - .I oão Lm•a, Hclator. -· Be1•nardo 
Jllunteiro. - José Eusebt"o. -. FeUppa Sch'fnült. - Lauro 
Jllüller. - Vespncio de Ab1·eu. 

PHOl'OSIÇ;\o DA CAMAHA .DOS DEPU~'ADOS N. 1!i0, DI! 1022, A QUE 
sg HEFEHE O PAHECEI\ SUP!l.A 

O Congresso Nacional resolve: 
• 

ArL. 1". E' o Presidente da Republica autorizado a abrir, 
pelo Ministcrio da Fazenda, o credil.o c~pecial de 20:249$ 

·para o pagamento do augmcnto do aluguel dos predios em 
que l'nncciona a all'andeg'I:L de ·Polotns, rcJ'cronLc aos oxcrci-

.:.·· 
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cws de 1'!lr14 até o do 1022, inclusive, comprchendend·o as 
,:.;~xas de agua e esgotos, dos rnnsmos predios . 

. ArL. 2". ncvogoam-se as dispo~i1;üc~ om contrario. 
Cnmat•ru dos Depul,ados, 2,~ de novembro de :!022. 

ArnolJ'o Rod1·iunes de A:cvcrlo, Prcs idr·ntc. - .Tos,: A nuu.slo 
Bczc·rra de Nene:cs, 1" Secretario. Costa lleuo; 2" Ser.l'e
tario. 

O Sr. Presidente - ConLinúa a hora de cxpcdicnl.r.. 

O Sr. Paulo de Frontin - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Está in~cripto o Sr. Irineu l\I achado. 

, O Sr. Irineu Machado - Cederei a palavra ao meu emi
nente col!ega, rese-rvando-me para depois, se nisto concordar 
V. Ex. · 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Paulo de Frontin. 

O Sr. Paulo de Frontili - Sr. Prcsirlenle,. não tendo 
havido ''hontcm sessão, não pude fa!lar no cxpcdicnl.o como 
ora intenção minha. Agora,· devido :i magoirnirlade rlo meu 
il!ustre col!ega de bancada pelo Districto Federal é-me passi
vei, emU:Jora tenha chegado alguns minutos atrazado, J'a!lar 
no expediente da sessão ele !Jnjc. 

Qu•ero tratar de um artigo, na edirião rJe hontem de O 
Paiz, sob o titulo "Sem precedentes" 

, 1Sr. Presidente, V. Ex.. sabe que a accão da imprensa é 
extremamente importante, sobre a opinião publica, principal
mente quando essa acoão é exercida pelos grandes Ol'gãos, que 
possue noss~ eapi Ual. . 

O Pai;, cuja tradição republicana é de todos con!Jecida, 
jornal de onde fa!lava á Nação o eminente c saudoso brasi
leiro Quinf.ino Bocayuva, eslú precisamente nestas condições: 
sempre que, cm suas columnas ú estampado um artigo, so
bretudo re!at.ivo a queslües politicas, a opinião do articulista 
tem grande poso. · · 

,. E' encarando a questão por este lado que lamento que em 
úm bem !ancudo artigo editorial, inserto no numero de hon
tem, fosso feita ao Senado da Ilepublica, uma accnsação ab
solutamente improcedente. O articulista, que urdiu alguns 
·períodos· em torno do moela por que, no sen entender, se est.:í 
fazendo aqu1 obstrucção á passagem ~os orr;amco Los, diz: 

«Ameacando .ir ás, u!ltmus consoquencias, isto ti, 
ao extremo de deixar som orçamento o Governo.~ 

Esse periodo refere-se ft minoria do Senado, c1uc quer 
impór a todo transa u rotirudu ela ordem do dia elo projecto 
relativo a ·cerceamento da liberdade rle imprensa. o qual, 
poJas disposic.ões lll!C contém, l'oi clenominaclo pt•ojcclo con
tra os abusos da JibCI'dade de imprensa. 

Não lla da parte dos Senadores que l.êm assumido pupo! 
saliento nossa discussão o objectivo que lhe;; <\ allrihuicln por 
osso or·gão da imprensa carioca. 
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De facto: Y. Ex., Sr .. Pt,r.sirl:cn !1e, c o S'inaclo sanem qn·a 
. rtJlCnas a Camara rio~ Deputados ai é lwnl.em, só havia en
viado ao Sr.nado dois or~•unwntos - o elo Exterior r~ o r.la 
·i\lal'inha. Niio ~ei :.;i .it\ clw;;ou a e~la Casa e foi lido no expc
diPnto da sc,;~;io elo ho,ie o orcumcuto do Interior ... 

O Sn. PllESIJJE:S'I'E - Não, srnho1·. 
0 •SJt .. PAULO DI~ •FRON1'1:S - ... cu,ia ·discussão Sr. uJti

rnon ·hontem, alli, pela vol.acão, em 3' discussão, das .f!rnenclas 
u cllc of'fereeida~ . 

V. :Ex. Informa-mo quo e;;so orçamento ainda niío foi. 
lido na setisão de hoje. 

Isto quer dizer que a esta Casa foram enviados, alii 
ngora. aprnas rlous nr~•amcntos. 

E como o Senado procndou cm l'fJlação a es~es dons or-
t;mnenl.os ? . . 

DiSI.ribuidos tí Commissão de l<inan:ças, o seu illuslro 
Presidente encarregou os respectivos Itclat.ores de emitt.irem 
seus pn.reecrm;, 'J ambos. qner o illustre Senador pelo J•~stado 

, de Minas, o Sr. l3ernardo Monteiro, quer o não menos disl.in
cto Senador pelo B~t.ado de Santa Catharinn, o Sr•. FoH'j'Jpo 
flchmidl, .i<i os lrouxeram a plcnario. sem cméndu~ deixan
do-as para depois, quando de volla ti Commi~são de Finan
ças, cm virtude da apresentação dn emendas no plennrio e 
eonscqt,cntc suspcn5ão ela ·rtiscussão. 

O Senado por .sua vez, sob proposta,. do orador, que neste 
momento occupa a sua aLtcnçiio, inverteu a ordem do dia, 
collocando; antes da continuação do proJecto do lei do ·im-
prensa, esses dous orçamentos. · 

A discussão sobre elles foí relativa~cnte curta• e o nu
mero rlc emendas apresentadas não foi grande, de modo qno, 
não se póde absolutamente dizer. que houvesse obst.rucr,ão 
quanto a qualquer delles . 

. Lonje dis:.;o. ~rive mesmo occasião de mostrar em uma 
das se~sõo~ anteriores que, devido á solicitação minha, o meu 
illustrc collcga de bancada, havia desistido de considcrar:õos, 
muito opport.unas e de caracter urg-ente, sobre a autoria do 
pro,iec'to de lei do imnrensa, c que S. Ex. podia desenvolver \la 
discussão dos orçamentos que é sempre ampla, occasião em 
que ao>; oradores (\ licito trat.ar de assumptos varias. 

Como, poi~, querer-se attribuir a nós outros qualquer 
intuito do ohstruccão á marcha dos negocias do paiz e ás me
didas noccssurias ao Governo, ao desempenho normal rle sna 

'all.a missão? , 
Como o Senado v(l,' os orcarhentos ora submeLLidos á snn 

considernr.ão voltaram <i Commissão de Financas em virt.udo 
ria apresentação de emendas. Isto quer dizer ~que 11cntro do 
curto nrazo voltarão ellcs a plenario om continuação da se
gunda discussão,. , 

Portanto, nüo hu a. menor perturbação na sequencia dessn 
fl~qcus~ão, pelo qne a criLicn feita sob esse ponto do ~isla, 
nuo é .Justa., , , 

Ainda accrcscenta o articulista: 

"E' bem triste Yêr que o Senado se conduz de tal 
maneira· nas penosas conjuncturas act.uaes.· Cabia~lhe 
P. dever: ele umn: atULuclo d.i.i'fei:enLe .. ; C()mpot.,ia-Hla da~ 

., 

I 
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l'XCI11plo drl hoa vonl.arle nas i.iiligencias nal.t•iol.irns 
noccssal'ias ao encaminhamento da normalizar;ão das 
fina.nr;as." 

E' cxacl.nmenlc n q11e e~Lamns fazrmclo. Níin !.Amos as
sumpl.o pura ordem do dia, qua.nl.n, a ot•cm.ncn~os. !\ unlca 
loi que fJl'rdura na o1:dern go dia e a da ftxaçuo ~c !orr;a~, u 
i;,l.o mc~rno está em dtscussao h a apenas duas scssucs. 

Ci'>!llO .i:í tiyc .lõlccasiüo rlc assignalar, esta lei,. pura nfi,·, 
haYCT' ntc.ongruencius, dr!ve ser votada de confornmJacle COI>I 
r, Governo, quanl.o ús rlcspezas cnncedidas no orçamento ela 
Gum•t•a, sem o que se repetir:í a incohcroncia constanl e, vr~
t•il'icarla dcst.c muil.os onLros I!Xet·cicios anteriores, om qtw ao 
passo que se marca nm ccrlo ntmtero do rraças do Jl1'el. na 
lui rln fixação de fon;as, nüo sr: consill'lla verba corrcspundento 
no orçamr.nlo da Guerra, para o custei0 desse cffectivo. 

Não ha. pois. mesmo quanto ú ctémora. razüo para cen~ 
surns, muilo monos para considerar que haja qnalqnnr in
eonvrmien Ir: neM a demot•a .. Esf.a ,;ô poderá traz~ L' van f.ag'f•n-; 
r.ermHtindo que haja harmonia de vi:lt.ns rml.rr. n Govet·no o 
a,. Con1111is~rir:~ de Marinha c Guorm e de Finanças. pat·a quo 
possantos votat· dispu~ir;úe~ !Jomogrmcas ern rcla~•ão a essas 
dua~ leis auutHWS qur. far.em parte principal abjcclivo dos 
trabalhos rlo Congrrisso Nacional. · 

V r\ porl.aul.o. V. Ex., Sr. Prosidcntc, que é preciso quo 
da tribuna do Scn~do se faca, nüo direi um .Protesto,· mas, pelo 
monos uma rectifiCação ... 

O Sn. I!mmu MACHADO - Agora estamos no tempo das 
rcctiJ'icacõcs. 

O Sn. PAm.o Dll FnoNTIN - .. ,·,· ao modo pelo qual está 
indicada a maJ•clln dos trabalho~ a ás ·censuras c criticas ao. 
procerlimenl.o do Senado em relação ;i votação das leis annuas, 
especialmente dos orçamentos. 

I~to poderia hcl1.1zir a Erros a opinião puiJilca. 
Exacl.amentc .o qn r é necessario evitar é accusanürs dr!s)a 

ordem, mais quant.o a crnsma que pelo O Pai; foi ii·i·og·ada no 
Sanado não l.em fundamento. e deve ser rcct.ificacla, porque 
quanrln. :>o af,J10senla. unta rec.tificn\•Üo •Conb:·a as iil.iuri:is e 
calunn1ms, hu .JJCcr,,ssJdado tmnLas vezes do outras rectifica
r;rics, cu,ias con;;e9uencias são mais importantes do que aquel
las que porlr•m Yl''' ele uma calunmia on do uma in.iurin assa
>:arla eonlra qualquer membro elo Congresso Nacional. 

:\'o ea~o o mal ô muito ·maior. porque se at.l.ribue ao Con
A't•essu um proc<."dimento ·muito diverso daquellc quo olle tem 
lido. 

Os qur!. ;;n opprlcm tí pussag·cm ela lei rle lm)1:•rmsa o fa
zem .p~la·,:wt~ncta com f!t_JC c!csc.iam que ~lia so,ia approvada . 
mas nao trm1 o monot• ob.JCir:Livo do pnrtnrhar a acção do go. 

· vorno o mnilo menos ele prc.itldicnr a normalizarão elo tndos· ns 
sot'Ykos elo pair.. niio prrmill.indo qno as lois ·annun:cs sejam 
volnelns a l.cmpo. (Muito brm: muito bem.) · • 

. O Sr. ~residente ,......., Tctn a pnlayra o Sr. Irincu i\Iuc.hnclo • ... 
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O Sr. Irineu Machado ( •) - Agradeço as palavras justas 
e benevolas do nobre Senado,~, gloria da representação da nossa 
terra, Sr. Paulo de FronLin. 

O Sn. PAULO FnoNTI'N- Muito obrigado a V. Ex. . . . 

O Sn. InrNrm MACHADO -.Eu as agradeço por mim e pelo 
Senado. l'odcl'ia accrcscenLar alguma8 informações ao publico 
tm acl.:liLamento ás palavt·as do meu eminente ami·go. · · 

Pui desig1:ado para Tclatar o ·Orçamento da Guerra e o 
fl[ruar•dl) oom unciedade. Logo quo chegarem á8 uúuhao mãos os respectivos papeis não os demorarei de um só dia. 

Já esLe unno, d~:signado Relator deste Orcamento, no Go~ 
vorno Epítacio Pessoa, o estudei e relatei nos tres dias que 

. mo J'oram então concedidos para traze: ao Senado o trabalho 
que o meu amigo, o honrado SClnador Sr. Moniz Sodré, dado 
o seu estado de :;,ande, não poude fazer. · 

Passei tres noites cm olaiw estudando a:. materla e, no 
quarto dia, apresentei meu parecer sobre cerca de 200 emen. 
das,' ã Com missão de Finanvas. Esta Commissão não se .reuniu 
nesse dia por falta de numero, ma~ no dia immediato, verifi~ 
,cado o co?"lun indispensavel, procedi á leitura desse parecer. 

Vê, pois, o Senado que não costumo demorar os papeis que 
mo são distribuídos .. ramais o fiz, jamais o farei. 

Quanto ao pretendido paréidarismo e opposicionismo, de 
que p·osso, re.Jatando o Orçamento, to:nar-me suspeito devendo 
ser condcmnaclo a não estudar como Rela;tor nenhum dos Or
oamc!ll.os, clevcr.do ser excluído como, castigo á minha inde
pendencia de opinião, Lambem direi alguma cousa ao Senado. 
Essa susp!líta nasce do facto de eu ter sido sempre grato aos . 
funccíonarios, aos servidora& do Estado, a todas as classes 
utcis na producção de esforços ao paiz·. 

Vem de longa data, Sr. Presidente, a minha collaboração 
nos orçamentos, a minha insistcncia em prol dos funcciona
xios c operarias. Si esta culpa pode ser-me computada eUa é 
muiío vel11a, é quasí porque ella deriva do tempo em que · 
dnicicí o meu trabalho no Parlamento, como representante 
desta Capital. Desde que vim para o Senado, sigo invariavel
mente a mesma norma de condueltt. A minha consciencia, po" 
l'óm, não me accusa de haver ,jamais ~eit9 opposioão, nos or" 
çamentos. Este anno, sendo-me distr1bmdo - rep1to agora 
a asserção, porque se approximou da cadeira de onde falo o 
honrado Presidente da ,commissão de F1nancas - sendo"me 

. Qistribuido o Orçamento da Guerra. O 'Pai:: vibrou' logo de co:
•lem, de mdi:;naoão, contra u acto do Sr; Alfredo EI!is; o di
gno, o estimado, o idolatrado Presidente da nossa Commissão. 
Desta tribuna, já respondi ao O Pai:s. Não tendo sido, em tem
JlO, publicada a minha resposta, pelo !'etnrdamento que o 
accumulo de servioo determinou na trnducçã;o das notas .taohy
graphícas,. vou reproduzir, m!l'is ou me~o~, os termos da res
J]losta cabal dada áquciJe· orgao de publiCidade .. · . . 

Fui relator da Guerra, no governo do Sr. llJp,JtaclO Pes" 
sôa. Conclui o meu trabalho om tros ou quatro d1as, apeznr . 
de doente e de ser aquello orçilmento um dos que receberam 
maior numero de emendas. IJreio mesmo que foi, na quanti-

, 
~. i ' ! 

,(') Não foi revisto pelo orador. 

• ,. 
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dado destas, o segundo dos oroamcntos. Maior numero du 
em~ndas, .Parece-me, só recebeu o Orçamento elo Interior 
Ap1 es~nte1 o meu tr.abalho a tmnpn, e~tndndo com cuidado ;, 
attenc~~~o .. Eu prefcl'J, pnra tanto, cortar, até o tempo desti~ 
nado ~ ~llme~taoao e ao ropousn, offerecendo-o áquellc que 
era ex.IS:.Jcdo af1m de qu•e .o meu .trabalho fosse apresentado rl 
·COmmis~ao dentro do prazo estrwto que me havia sido mar-
c~o. ' 

Inv,.cstid~ rlc. iscnçiio de espirita e r! e inl.eirn impnrciali
d~dc, nao fUI ob.Ject.o de criticas. nem <lc combate. neste re
c.mto - antes. o ho,nrado Presidente da nossa Commissão me 
sorprehendeu com. 3: sua generosa f!ropnst.a de louvor ao meu 
esforso, voto que 'lOI adoptado unannnementc Pela digna Com-
missao. · 

Ja~~is, na. _nosstt Commissão, houve espirita parLidario 
o:u espt:tto po!Jtwo, cm torno dos assumptos orçamentarias e 
fmance1ros. 

O SR. ALFREDo ELr.Is- E' vel'dade. 
r O SR. IR!NEU MACHADO - Devo mesmo dizer que o mem
bro da Commissão, que tem relatado maior numero· de pro
iiec~os e do credito,s, é o obscuro orador, que dirige a palavra 
liO Senado, neste momento. 

Nunca apoquentei ou alormentei o Governo, com o es
pirita obsecado de opposicão. Si de alguma cousa eu posso 
.ser accusado, é ,justamente rle querer sopitar os impulsos de 
opposicionismo e dominai-os, para, nos casos de duvida, pro
pendor antes ·para a~ as ·inf'ormacões do Governo, do que para 
~ impcrt.incncia' da minha conscicncia opposicionisia. · 

O certo ó 1'}110 .iamnis fui accusado, nem de retardar um 
papel, nem de crear difficuldndes a qualquer assumpt.o. 

!Poucos, nlitís, f cem Rido ns assumptos rrue despertassem 
divisão, que detcrminassl\m divergencias. na Commissão de 
F-inanças. Dn poucns en me recordo. Lembro-me dos. seguiu~ 
tes: primeiro, o caso da protecção ao café. 

Nesse caso. en. ao contrario do espirita opposicionista que 
me ern impost.n, disist.i da minha divergencia, deixando de dar 
1voto em separado. · . 

Não compareci aos trabalhos da Commissão para não 
crear ·:lifficuldades, á passagem da medida aocedendo ao ap
pello instante e ang-ustioso, que me fazia o benemerito Presi-
~ente da nossa Commissão. . 

O Sn. ALFREDO ELLIS -. · E' a expressão da verdade. 
O SR. IRINEU MACHADO - Devo dizer que as divergencins 

o opposioões áquolla proposição oriunda da Camnra eram ge
raes. Todos, na Commissão, sem excepção, condemnaval? os 
seus termos. O proprio Presidente a arrancou pelo carmho. 
pela.,estima o pela amizade d_9s seus collegas, e arrnn~o:u elle 
proprio confessando, que se nua f.ossem suas responsnbthdndcs 
para o Estado de S. Paulo, para com o partido que representa 
o dcnnLe dn critica angust,iosa d11; ~ituação da Iavour~ do cafr, 

. 'elle mesmo emendaria a proposJQtiO, que lhe parecm errada 
íJm pontos eAsenciaos. . . ·. . 

Venceu nhi o arfccto, venceu uh1 a força, preponàcrou nl.n 
·o prestig-io do Presidente da Commissíio con~r\l, ·~~:'nossa op1~ 
pi!i.o, Intensa â proposlçllo. Entre os que dlVergli.·am estava 
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Pn que me eclipsei, que mb apaguei inLcir:ürienLo· para rião 
crenr rlil'l'icuJdades. . . 

Ontro easo rir. que me ~·ecot·do é o da: aul.oriza~ãO para 
reorg·amzar o serv1çn da .PoiJma. A maioria da Commissão 
foi coni.J'i!r~a :í . CJllendu . aJJLorizal.h·a do uma .J'eot·g•anização 
sem •ronrlll,:ot•,; limil.arlas, .llldf.'.Lrmninada, u a maioria foi con
traria 1~um volus de parl.klarios da canrliclatura Bernanlcs 
entre os· Qlllll.'" l'ccurdo-me dos- S1:s. Senadores João Lyra c 
Sn mpa i o CorJ'f•a, 

Vê, pí1i~. " Senado qac ainda neste cáso cn l.inha razão. 
~s nconll'cimr.n!.o~ ·vieram demonstrar o pe1•igo de se aut.o
rJzar, Sr!Jll conriJ~ocs, sem bases, a ;reorg·anização de um ser
viço qn c l!rtvol v e até au Lnriclarlc, jurisdicção de poder que 
não sii1~ H'nnenle administrativas.· mas até .iudicinria, porqnc 
a Pol1cm lem um que, uma parlicula de .funcção ,judiciaria, 
e até nrss1.! easo minha conscienc.ia deixou-me muito salis
feif.o, ('onlentr. de lmver l.t·iumpliaclo na Commissão. 

Se pm:dcmos no recinto, onde o Sr . .Tosé Euzebio a fechou 
a questão r•m nome da politica e do Governo contra os prin
r~ipios. oB tempo~ vieram demonstrar qnc o Seilado errou ()lll 
não têr ai)ompanhado o obscuro autor rJa emenda supprcssiva 
pois, viémos a Wr um chefe rlc Policia Militar, reformando-se 
ar! ?·cum, para 11111 fim cspe·cial afim ele que se nomeasse um 
general, pm· muilo' disLinct.o que seja.. para esse cargo, que ó 
rig·orosarnentr um carg·o tcchnico TJ,a vida moderna. 

Ontro caso em qne as minhas divergencias com os meus 
honrados colleg-as, rlc mn ü rle outro .lado tam.bcm mo dão 
razão' foi o da equipa~ação elos ti tu los do Governo para os cf
feitos do redesconto na cadeir·a do Banco do Brasil. 

A opposir.iio na Com missão Lambem foi geral; 'fodos 
recusaram os' papeis para rclat.aT. Não os acceit.aram os 
Srs, ;Francisco Sá e João Lyra, como j:i em anno anterior se 
verificart\ cgual difficulda.de, egual eserupulo em relação á 
me:lida rln rcdr.sconto introduzida numa lei annua por pro-
posta do St:. Senador .Justo 'Chcrmom. · 

A Cummissão, durante largos· dias, não se reuniu, e essa 
J'alta do ruunião fôra doterminarla por aquelle tropeço. Ent,ro .. 
l.anln. j:'trn'ais deixei de pcl!'-me :í disposição do seu honrado 

'.Pt•c.sidentc, pam quando necessitasse da ·minha presença •. · 
Apcr.nr rlc enfermo, mais d·e uma vez lhe tolephonei, para 
r.·r!r•;:;únl.ar-lhe se a minha presença era necessaria afim de 
Cl•rnp!<~1 r.t· o (j1W'ruut,· regimental. Present-e em outra Commia~ 
sftü cm quo trabalhava t.ambem - na de Justiça - estiV{I 
J;cmprr á rlisposição de S. Ex. :rámais fiz gréve nesse nssum~ 
pt1J, Nii.n fui rlos que oenlraram ncst.a ·parede. 

Nn 1 écint.o mesmo. essa medida foi ap,provada, gr.aç.as a~ 
. appullr. r.! o anüsarle pessoal que me fizera o honrado Sr. Se~ 

nudor :\!varo dn Carvalho, exigindo rlc minha a1't'ni1:ão e das 
nos:ms :Ji·laçür.s poBsoa~s. qne r.u fizesse o sacrificfo de dar nu~ 

. moro pn:·a que a mcrlidn fosse approvada. Não s6 por essas 
ra1.l'irs ;·c•>Anar~, onmn tambem porque considerâs'sc que no 
cnw - Plniull'a !Jom·e,;;;e JH>I'. pnt•l.r. do Governo g1·avõ delictp. 
or.mbnm nnt•~JHlesse que o Sr. Epitacio Possôa ora criminoso 
por li:rvf)r de~baratndo os dinheiros Jlllblicos, por todas aé:: 
Sllns wolli;mlir:larle~. por haver doespcndido sem prehenchi
nwnlo dn,; llfll'illil~ !pg·:w", pa,;"nndn pnt'. cima rio '.rl'ilmnnl de 

POT'Ius -- o mal ct·a i['roparnvol c seria urna phanLasia pr.otcn-. 

ti 
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!ler ela maleabitidade, da frouxidão parlamentar, fa~.er-Jlw 
senl.ir a responsabilidade de Prcsidculc, não nos s~ndo licito 
Lleixtt.r· a Hepu!Jlica encaminll::tr-sc para .a fallcncm, para a 
bancarrota o que seria um desastre nacwnal, um terremoto 
para a nossa ceonomia publica c· privada. Cedi aos impulsos 
do meu pal!'iol.tsmo, cedi n qttt~ me aconsclltava a minlm cun
~cicncia ús inj:~ct;<ics ela amizarlr• pessoal. que vwrnm abrtl' 
dean!.e ele meus ollws a vet·dade dos factos, mostrando o pe
rigo dr. adim•-se a votação cla uwdida. 

c\cumpanltci. é cc,rto,, <) Sr. Hosa c Siiva. Fomo~ qua:trt' 
ns qtw •·atámos contra esla ll1Bdida, tpOI.'(!uc não nos era Jicilt• 
i!ar o nosso asslmLimenl.o, a nossa approvação a uma tão cla
rnnr·os:t, tão cscari.:'!a!Gsa situaçiw, cm qn-e o Governo dispcn
dcm tm~los rt:~All'SOS CJ'illlinosamenle, SCIII UULOJ'.iZa()ÚO, SCIU 
leis, sem l'egistro du cr·edi/.o, sem ver· i ficação nem de eonl.a
bilirladr. nem dl.i Tribunal de Contas, cla legalidade c cxacUdãu 
tios crrid i/. os pagos. · 

Nilo me [lOdo, pois, alti tão poucu, SOl' iruputalla a pccha 
cl·! üb~tnlccioni~t.u. 

Qmmtlo a.~snmi a posi\;ã(, de rcsistcncla e de combntB. 
no caso da lei contra a imprensa, nenhum orçamento estava 
r.•nr jn~r.. Já haviam terminado OR ultimo;; tramites, jú. !·:f'l 
hayiam .liquidarJo os orçamentos para o cxcrcicio de 1 !l22 
c não tinharnos ~.qui nenhum orçarucnto para o oxe1·cido 1'u
lm·, ___, de i !l23. 

Dcscle então crt ,ití entenclia eorno um dovel' o da resistou
cia cm tuna qut:sl.ão que envolvia as mai~ graves responsabili
tiades )!ara os velhos ropnhlicanos, c disse mesmo desta tri
buna que cu nflo cstaya· na altura das responsabiliclacles dessa 
I'I'!SÍ~i(•)l(;•a. Outr·::tH deyiam ltõ.SUI11Íl' 11. tiirccçiio dessa camp~
nha; outros deviam .firmar os embaq;os a essa tcnlatiYa. í\las, 
,ití que as circums/.ancias mo Jmviam collocado Clll um posto 
ele vigilancia, que ao menos llltJ fosse pr..rmitl.iclo desferir o 
toque do robalo o clmmar ás armas as conscicncias libcracs do 
pa1z •. Foi o qLlc fiz. Um a um, aos toques de.sse clarim, foram 
ati•llrliJrdo ao chamamento. J~sse toque foi aqui, ali, acol:1, 
úcspr.nm1do us ·cnnsdcncias elos que nãG emm surdos, levan· 
l.andP no pu i.z to<!o, esse .immeuso ;;ri Lo ele revolta contra tai 
tentativa que cJ·a a um tempo a sufl'ocação dos direitos ·de• 
homem, dos seu.~ clireil.os de pensamento o retrocesso da nossa 
cu!Lura juridicn e uma mancha inclelevol nu nossa· civili
zaoãu. 

Enlãn avancei lJu~ ·uão considl:lNIVa nadn nmi::. capa~ do 
dcsbonrar tanto a cnmrncmot'UQãQ elo Ucntenurio e ennug'!'c
ccl-o, de q11c rcalizal-tt entre festas, ~oiJ a pt·e:;sãn. do estado 
rle si!. i o. Essa ficcão r! e eommernol'llçãn de I ibtmludo que es
tavam suspensa~ c ainda cotn um golpe dc1'ini/Jvo, perdu-. 
J•avcl na maxima de todas no nossa:; cunqui:;las - o direito 
de pensamento. · 

Eu entenrlia que duas cousas et·ant g'l'aves nossc1 momento ;I 
•l csi.ado de sitio durante o Ccntcnario;manticlo com um luxe) 
inul.il, como um exagero de Jll'Ocau<:ão quo JlfíD porlia· Stll' t.ido 
senão com·o uni gosto do vingança on de covardia; j)Lil' oulru 
Indo considerava a;;t;ravada •!ssa v.cr;;on!Ja peJa ·cil'.CUlll~l.ancia 
1Jo pretendermos valar uma. lei de rotro;;ração r.lc uo~sos (:oslu
wr.s piJJ iJ.icrJH, quando .a Jloosa historia .iudi.ri!Ja assignu)avD. 
wrno uma das JOias ma.t~ c.a~as_ e preciQ.aus do nosso cscrm10, o, 

.. S, - Yol. X 17 
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:Codígo de 31, que os nossos autores, que os nossos publicístas 
ass1gnalaram .como Lendo J'irmado o principio da responsabili~ 
dade succesoiV•l, anlos mesmo da ConsLiLuição lletgu, a qual, 
se lhe canem os louros pela sua inven~:ilo e pela sua )lroceden~ 
Ola cm Loctas as 11~oes de professores exLran••eiros em Lodos os 

dl 'l- o' cursos e eg1s at;uo comparada, oramos nós, ignorados, .mas 
os que, . conhocldas as datas e verificada a nossa precedencia, 
era a nos, CIJ'! nosso 1uvot· que hav!allt ue tüu· :;e!ll]JJ.U a ,,u:;w
mnnho rlc pr!Ol'ldade por muilo bl'llhanles que fossem as glo.., 
rias dos homens de Estado e legisladores bel•gas que iu~li Lu iram 
esse prmclpJo na sua ConsLiluição. Nós tinllamos a precedeu~ 
cia de um anno, a nntecedencia era nossa e a nossa gloria era 
mais fulgiaa e mais brilhante porque, mui to arredados dos 
cenlros cultod naquelle tempo, muito mais afastado da Europa 
pela lentidão dos meios de communicação, a consciencia liberal 
dos nos'sos hom>lns de governo teriam instituido nas nossas leis 
uma serie de dr~fJOSJCúes que um anno depois expunham aos 
ottJOs do mundo reproduzidas nos lextos das leis belgas, pois 
os homens de estado europeus veril'icariam que a Belgica 
havia ·estabelecido as mesmas normas e principias para llonra 
<le sua cultura e gloria de suas letras jurídicas. 

Como, pois, retroccde~mos de 90 annos? (Pausa) 

,_ Como pois, instiluirmos na nossa lei de imprensa o prin~ 
cipio da respunsab!liàade sOlJdarJa que, alem ae conúemnado 
pela nossa tradição jurídica, era uma violação expressa aos 
prmcipios consti Lucionaes da CarLa ~11 de revereno de 11:!!11', 
seg-undo a qual não se admltlla que nmguem respondesse por 
actos que não havia praticado e que nenhuma pena pastiará 
além da pessoa elo clelinqucnle, principio cardeal do art. 72 da 
Constituição? (Pausa) 

Como, pois, admittirmos hoje, 90 annos. depo'is do nosso 
Codigo Penal, 30 annos depois da nossa Ca~ta Constitucional, 
que fixava que por infracções de palavras, cada um responó!a. 
pelos seus proprio's. abusos, um projecto .de lei cujos disposl-
tivos !'er~m até pessoas extranhas ao dehcto . 

0 SR. EUZEBIO DE ANDRADE - 'V, Ex, esquece-se da CP.· 
autoria. 

{) SR. IRINEU MACHADO - 0 que a nossa Constitui~.ã~ não 
admitLia é qúe, por uma fic,eão de direito, se responsab1hsasse 
quem, malcrialmcnte, conscJ~ntemenLe, vo!l::.ntarl&.IY)ent.e não 
collaborcu, não teve no de~wLo. Essa sorte de ~r!ler1o que 
sujeita o outro sacio de soc1edade anonyma, até V!aJa~do p~lo 
e"ll'ar,gciro CJLtc nãu tem nenhuma C!lusa com a adrllll!lSlraca:l, 
gue sujeita os bens da sociedade e apenas I)Xplora a mdustrra 
ae imprcssrto e de publicidade, e sujcit~ ·até as pessoas que . 
não forem pat'le nos pleitos e que se v1ram bruscamente na 
execução da penalidade. e seus bens sequestrados, executados 
e u1 é suje i t.uo ú ütllencia, l'allcnci a que acarreta, pol' ou trCl 
lado, a suspensão e privação de determin~das ordens de di~ 
reito civil. 

Eu não udn;ittia, disse desde logo, senão a parto do. P~?
,jecto relativa ao d!reilo de rc~pnsl.a, o disse na Comm1stiao, 
que não tld.rniLtb ·em principio, porque o direito de resposta 
(\ :11u;to discutido; eucln lc!;is!anão lnm um systcma a rcspo11,o 
dl.\s regras com que pódc ser exercido esse diroi~o, das re~tri-
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CfiÕ1~~ respeeLivas, ela limitação, do modo de execução, ele. J~' 
pÍ·e~iso vc!·mos, [lO!' outro lado, se vamos insl.ituir o direi t.? 
d,J rr.sposla on o à o rectificação. São duas cousas disl.incta:J. 
Precisamos examinar technicamente essa questão. 

Mas o unico ponto interessante da questão é o relativo ao 
direito ele resposta; unico ponto em que a nossa legislação é 
omissa. Dizer-se que não existo legislação para reprimir os 
crimes ele injurm c do calumnia é ignomr ns textos exprc:õ
. sos da nossa propria Constituição, é não haver tido o proprio 
pl'nj eclo d•) Sr. Adolpllo (;lordo, que oulra ~ousa não é ser,ão 
a m•.ldificaçào dos textos elo Cocligo Penal. 

A figura ela difamação ou da calumnia com a figura dr, 
injuria estão na~; nossas leis penaes. As responsabilidades es
Lti 0 ali i fixadas. . ; 

Pois nfw vivomos até hoje, 11ão existimos constitucional 
e organizadamonto como sociedade, .com as leis penaes que · 
uo~ I·egom '? Não vivemos até hoje com as leis penaes relati-
vas ti injuria e a difamação'? (Pausa~) . 

Vivemos. 
Não })a, pois, absolutamente urgencia, e mais do que i~so 

se está fazendo - angustia cm votar uma lei que não é níais 
do que um conjunto, uma lessituru de medidas prohibitivaq e 

. de sqccedaneos ele censura que a nossa Constituição pmhibiu. 
Eu sou dos que pensam, Sr. Presidente - e ouço a cada 

llt< 'mcmto dizer-se nos tu Casa - que os males da impreu;;a 
2ãrJ corrigidos pela propria imprensa. Essa formula não é 
nJotiS do que a reproducção de uma velha lição da theoria das 

. !;ar·antias coustitucion:aes. Tenho aqui cm mão a obra ela~
. sica de Cherbu!Jez - "A Theoria das Garantias Constitucio
naes~ - em que lodos os modernos escriptores, todas as mn
der!Jas Constituições como da segunda metade do seculo paq
sado, que as Constituições até hoje elaboradas todas ellas fo
ram buscar não sj nas lições de Laboulaye, na sua celebre 
obra sobre ''Tileorias das Garantias Constilucionaes", co.mo 
a dl! Cherbuliez, professor do direito publicu em Genebra, na 
>;ui~sa, obra inspirada no mais são puritanismo, no mais oáo 
lihr.ralismo politico. Aqui está o que elle escreve a respeit·? 
clcl3 males da imprensa: · 

«Está muito longe do meu pensamento justificar 
de qualquer moela os abusos da imf:)rensa. Eu sei qu•3 
se ministros esclarecidos teem algumas vezes busca•:!o 
combater certas opiniões com leis repressivas, fazem
no inspirados pelas mais puras intenções; fazem-no no:• 
interesso da boa ordem c da moralidade que pretendem 
defenct·er .~ · · 

'dl, pois, o Senado que a O'bj,ecção dÓ hoje é a mesma do 
· ha quasi um seculo pois que a obra de Cherbuliez é de 1838. 

11ias, co!Ítinúa elle nessa sua obra: 
" «Sustento sómonte aqui que o mal e o bem estão 

àe La! modo ontremesclados que não se os póde sepa-
. • rar, nen• seccar a fonte de um, sem ao mesmo tempo 

estancar u do outro. O rio mJjas aguas vos são neccssa
rias, arra~tu no mesmo tempo lama e dectrictos: prefe
r·n·eis aterral'-lhe o leito ou. sclic.ar-lhe· .a fonte 'l Nã.9, 
13'em. duvit!Ei; c'Elrtci abrireis oana'es, sanS'l'acfdu,ros; on;v'EI-
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reis tanques ~m que a onda tornada tranquilla, possa 
depositar as materias impuras que o maculam. Em
progao o lllesmo •pPocodimento cm re!acão lÍ imprr.nsa; 
lll8Ll'u i o povo: ela e ú instilui(\ãn da publicidade toda a 
exLt'tl,iío litJ quo eaJ't'CüJ' n ao~ d ivcr~o~ 111aUzes lia o vi· 
11iftt> Ioth< .os nwio~ flu~,;ivuis dn StJ tuJ•Jmrem conlte
eit:lo~; <'ão ü~St!S us sang·1·ndom·os o os tanqueô, uuclc a 
llliJIII.i t·a " a iu.iuria .se hão de separar ·da verdade o 
úa t•nzãt.>; tí ui~~o que ~o cnconl.rará o verdadeiro pre
~ui'YnUvo contra üf: abu~os da inwrnnsn, o unico, pelo 
Hwnus,. capaz dtJ ncutt·aliza!· o mui sem i·mpedir u bem.» 

Xu \'toiltn catheci~nJo do liburalismo que ficou sendo a 
rdmt dt: Ed:.>llliJ'd Laboulaye, «0 Partido Liberal, seu program~ 
nm c seu .l'uLuro», a mesnm questão G lançada: 

<d~,;!.ú feita a prova; foi enconLrada a legislação d~ 
llilJli'Cnsa; t!llU t\ a mesma cnLrc Lodos o~ povos livres. 
Nada elo r~ensm·a, ~ob qualquer i'órma, nada de títulos 
cl1.1 ÍllliJJ'l!Ssor. que não são ·mais do-que uma censura 
dissimulada, nllrla do cnur;.ões, nada de carimbos, nada 
ao vcstigios úc qua!qu~r direito de transito ou de cir
eulação: cm uma pnluy.ra, ô preciso tornar utcis c !n
nücent.cs, multiplicnncjo-os pe•lu liberdade, esses ter
J•lveis Jornuc;; que não podem ser esmagados pela força. 

Dirão: oet•ú uma licença U:bominavcl. Querereis 
tambnm prégar-nos a impunidade absoluta? . 

Não, cmhm·a haja qualquer cousa de vcrdacte nessa 
douLrilia ele impunidade. l~lla Lem o merito de reco
nlwcer e do proclamar que, cm politica, como em reli.:. 
güio, não ha dclicLo de opinião. A heresia politica como 
a religiosa, póde sm· um ciTO, mas não ·,püdc ser um 
llrime. l~' o que u~ nossas leis sobre a ímrJrcnsa, e prm
ci]lalmcnle as conrlernmu;ões tccm desconhecido muitas 
vczr.~. Tem-se cl'ig·icto em ataques contra a moral, a 
~neiellade, o Governo, o qurJ não ó mais elo que a livro 
pcsqui~a do um espirita ínúeprmdente. Agir deste modo 
é reconstituir· a inquisi~tão sob out.ras fóJ•ma.s e cm 
prnvcito do um interesse; menos rcspeitavcl. Não se 
ptídn traca1' um limite para o pensamento do homem; 
dcvr~ ser -lhe permitliclo · estudar friamente todos os 
problemas. A politica não pódc ter privilegias que a 
;propria J'cl igião não exige mais. Quando é licilo dis
eul.ir a r~xisLcncia ele Deus, não pôde ser prohibido cri
ticm· um:1 lei passagcim; e, com. toda ccrt.o~a, é pueril 
pr.~Lcnrler vcJ•ificar a verd!l!dc pot• um ;jury. A mu!La >J 
n pl'isfio não provan1 a infal!ibiiidade do ,iui~; só a ra~ão 
é tJ tribunal da vm·dade. 

Mas, a imprenRa que não é mais do que a palavra 
ampliada, pôde pmticut· Lodos os dclicl.os que o 'direito 
e>'•mmurn rnnw. Púdc-stl in,im<iar c cnlumni:w o seu 
iHintigo. incilm· tJ snquc>, provo'car a t·evoll.a <~ a guel'l'a 
t'ivil; l.tHft} í'''l sil•• ataqnrs qnr. nada icem de excusa
vnl. Nilo ~e unw\JLJ•a t•a%ãO JIOJ'quc oR jot:nacs Leriam 
ttm privilc~io de impunidades. l~H~a ti a 1.ht~Dt'ia ~usl.cn
l .. urJu. pclos'Jíbr:J~ICH rlo 181!l; ·f:Bsc •\ o me~rno ,f.lriocipio 
que· :r.ç(le a lei de lm;lawna. No rundo, o u. .Jguuldauo 
ela p,a}U:V!'U clita Ol1 impre~sa. 
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«Parec~-mc justa essa ideia; mas entre a palavra rlil.a c 
a impressa, !JU. •COilli11Ul1Wnl.c uma dil'fc·:·cnr,m essencial quu 
entre Lüdns n.~ povos I ivres inlrndu:liu uma distincção, nfto na 
nal.11re~a dn rleliclo, mas, na .iuri$dir:~,;ão. A injuria ou a ca
lutn!lia rlc um r.idaclão a um rle snus visinhos não é' mais <lo 
qurJ mn delietn .privadn; a sociedade nfto l.ern nis;;o oult·o in
ler·nss;; alt'•m da manutr•nr;ãn da paz prrblica. l~rn caso semr~
ltranl.o clla rsi.:'L pm•Feil:mwnlu t'rlll'rsontacla pelos .iui~c>. cor·
r~er.innnes. Mns, raramente os jornaes atacam um simples par·-. 
t.icular. Prcfr.t•em dcnundar '' J'unecionario, o mini~Lt·u,, rc
rrovando-lhes a J'al ta do cumprimento do&· seus deveres, a 
violação das llds. Aqui a sociedade. divide-se; si a exproba
cão é vcrdadch·a, são os seus interesses c os seus clkeitos os 
llcfendidos. . · 

Neste processo anele ha l.rcs interessados, quem julgará? 
Os tribunacs Dtr a map;isl.ratma part;cnlar que, de alg·lJma for
ma, não depende elo Estado? A oxpcriencia disse. Nos povos 
livres é ao ,iut'Y que incu.mbe o jul::;anwnto dos delictos da im
prensa; o ,jmv é uma daR garantias publicas da libcrrladr. 

Por q11e n!ÍÕ so incumbe o jui~ orrlinario desse julgamento? 
.'\ razão é e"virlcnte. «Ownn jnl(lm' a imprensa rr possu.i?·ri», rli
~ia cm 18:17, Camille :rnrrlan. Pm• meio rlclla int'luiriL sobrr a 
opinião por meio desta, sobre .as eleições, sobre as camaras, 
sobre o governo, sobre todas as nossas instituições, sobre ns 
.nossos destino3. Assim elle se tornará, em uma palavra, o ei:xo, 
a abobada do tndo o nosso edii'icio J'JOlilico». Por sua vez M. 
Royer-Collard· dizia com roda a solr,nmidade e autoridade d!l 
sua palavra: «Devrmws comprehender que em cada p!'ocesso, 
r:mn o escrivão com.pm•eee a prorn·ia librn·dacle cu.ja so1·te de
pende do ,iulqrrmento que se vae da1' e que prontrnciará a pmw 
capital cont1'a a libe1·dade, quando Jmrccer zrromt.nciar apenas 
urna JJrma liacim contra o esc1·ivão~. 

Esla concepção justa c profunda c:xplica-nos a necessi
dade rlo jnry. Os trilmnaes ordinarios julgam em •nome da 
socieclacle e entre õ:~· cidadãos; não são feitos para julgar !lntro 
a socirdade o governo. poi'l se encontrariam muito acima dos· 
dous. Nos processos da imprensa, como nns criminaes, a so
ciedade é parte: o pensamrmto, a Yida de seus membros são' 
pura el!a um intere,sse de primeira ord!lm. E olle é ferido si 
a libcrclnde c o direito elo todos os cidadãos são atlingidos na 
pessoa do um innoccnte; r\ ·por isso que ellc se reserva laes 
,inlgamenl.os c int.crvtlm pelo jury. Não é por suspeição quo 
s:1o recusados os ,inizr!s Ol'dina1;ios, r) 11or incompelencia. 

Estas ver•darlos não sãn nova~. Na Inglal.crra ·I e em r! ou~ 
~ec11IOs rio exist.r.ncia (ha, portanto, clous seculns c meio). Na 
Fran~tt foram defendidas deiirlc :1817, pelos nossns mais emi
nentes publ icisl.as, rn•aclorcs ·e estadistas. Royer-Cnllard, Cha
t.eaubrind. Biln.iamin Uonstunt., Le Duc de Broglir. sustentaram 
este grnncle principin a que r.sl.{t ligada a sortn da libr.rrlaciP. 
Fiévée, por min' cilaclô t'rcqucntemcnl.e porque representa a 
opinEin media, a mentalidade esclarecida o o bom senso do 
p~rtic!o rcalislu, rscrevin cm :1817, com a sua vivacidade or
dmnrta: 

"Alguns oradores Locm se disvirl.naclo pr·cl.rnrlr.nr.lo 
:pro\'ar que o .iury não l'cprosenta a opinião publica quo 
é ~- eloquencia mal emprcgncla. Nüo, sem duvida, o jury 
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nada apresenta; é a prop?•ia sociedade defendendo os 
seus d!rcitos na applicação das leis panacs, como os 
Deputados que clln elegeu defendem os seus interesses 
nas discmsões legislativas. A sociedade faz-se repi:e
sentar r.ara discutir seus interesses; ella propria inter
vem para evitar .i ulgnmentos que poss!lm privai-a das 
dadiv.ns que recebeu de De,us. lsso é tao sJmples e tão 
justo que não se poderia explicar como aiJ!da_ se encon. 
11~om pessoas que nfl.o o comprehr.ndnm, s1 nao nos. ac. 
cudisse á mente· tudo quanto os habitas do despot1smo 
c os lucros d~ servidão tlram a faculdade de compre
hendm·. O jury pode engannr-sc. Quem duvida? 

Desde que existem as sociedades r.ommettem erros; 
Deus que as crcoü livres não poderia tirar-lhes a pos
sibilidade de perder~se e quem .Poderia affiqnar que o 
poder allsoluto c seus agentes nao se enganam? O qua
dro do r.slado social tem sido muitas vezes feito nesta 
discussão de maneira a fazer crer que os homens pare
cem carneiros que devessem obedecer ao pastor que os 
defende dos lobos até que o seu proprietario resolva 
enviai-os ao aoougue; e da mesma maneira por que se 
fazia õ elogio dos juizes c a satyra do jury. ter-se-hia · 

· d1to que a nossa historia não offerecia nenhum exem
. pio terrível da parcialidade c dos erros dos tribunaes: 

Todas estas accusacõcs, .todas estas generalidades são 
ociosas. Nas quest.ües politicas ·é preciso ir ao seu 
umago ou calar-se; c o fundo das cousas aqui é a ma. 
nutennão, é a manutenção ou a quéda da Constituição, a 
vei;gonha ou a salvação da França:~>. 

Temos visto a. acção do jury, dirão, a repressão tem sido 
fraca c arbitraria; nada impede as violencias da imprensa. 
A fraqueza do jmy paralysou a severidade das leis. 

A esta observaçtLO cabem duas respostas .. A primeira é o 
mal qu·e se tem praticado de levar perante 'o jury delictos que 
não o são. Os r;overnos esperam que o jury apoiar1l. a sua po
litica; o jury não ~·o i acudo para isso. A sua missão é punir 
a injuria, a calumnia, a provocação da revolta, isto é, os de
lictos grosseiros, os crimes enormes, raros. 'rodas as vezes 
que se quizer fazer do jury um instrumento politico e que se 
o obrigar a julgar doutrinas estará em dsco. O .iury não é 
uma Gamara, é uma mag·istratura; 6 preciso pedir-lhe, não 
se~viços, mas sentenças. · 

A segunda resposta tl que. toda a aprendizagem é longa e 
exige· paciencia. O que é que se tem dito sbbro a incapacidade 
do jury criminal; c hoje, apoiar disso, quem quererá substi
tuil-o por Juizos permanentes? Para fazer um bom jury em 
mataria de imprnnsa é nccessario que haja costumes politicas; 
mas para fazer costumes politicas é indispensavol a pratica 
da liberdade: · 

O Sn. PnESIDBN~'E - Observo ao nobre Senador que está 
terminada n hora do expediente. 

O Sn. IRINEU Ml.aHADO - Nesf.e caso· requeiro a V. Ex., 
que consulte o Senado sobre si permitto a prorogação da 
hora do expediente por mais dor. minutos, afim de concluir 
ns minhas considerações. 
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O Sn. PnESTPENTE- O Sr. Senador Irineu Machado re
quer a prorogacão da hora do expediente por mais 10 mi
nu t.os . 

. Os senhores que approvam o requerimento de S. Ex., 
que1ra~ se manifestar. (Pausa.) 

F01 approvado. 
V. Ex. póde continuar com a palavra. 

O Sn. InJNEU li!ACHADo (continuando) - Vê V. Ex . 
Sr. Presidente, quantas questões fundamentaes, não sómenté 
para. o Bra~íl l!Ji.l8 para a humanidade inteira suscita a dis-
cussão deste projecto. · 

Si nós imaginarmos ainrla a condicão privilegiadas, que 
nos cabe, de lender do pensamento jurídico dos paizes latino
americanos, nós outros, que elaboramos para modelo rle nos
sos visinhos, que os copiaram, os nossos Codigos Civis, os 
nossos Codigos Commerciaes e as nossas leis penaes - não 
devemos retro::\'radar, recuar, para satisfazendo apenas a vai
da•·Jes 01.1 a oclios pessoaes, entrando na indagação rln~ mai~ al
tos problemas, dos mais altos interesses de direito publico 
e de ordem social ? I . · 

Nilo I Nosso dever,· no caso, é o de indagarmos. primeiro, 
si é licito sujeitarmos á mesma .iurisdiccão o individuo que 
diffama a honra da mulher, da filha rlc outro cidadão. cm as
sumptos de ordem privada; ao que commctte um delicto de 
opinião, ao que commette um deliclo, no qual o processado 
accusou um ministro, accusou um representante da Nação, 
uccusou um membro do Porler .Tudiciurio, accusou um fun
ccionario qualquer, não para servii• aos seus int.el'esses - e 
é o que a justiça vae decidir - mas para defender a propria 
ordem social. dos proprios interesses elo povo r 

Nestas circumstancias, como diz a liçfLO da historia. como 
diz a lição dos mestres do direito publico, o maior interessa
do é o proprio p'ovo, que tem tempo ele proferir a sua sen
tença, sobre se o accusarlo é um adversaria ela honra publica 
ou do interesse da collect.iviclaele, ou se, ao contrm•io, merece 
rL absolviçii.o. por ter presturlo um serviço á ordem social. á 
ordem publica, e á liberelarle. por ter clenupciado o funccio
nario prevaricador ou o ministro dcspota I 

'Sfio caso~ que affectam n. cssencia e a viela elo regímen. 
Não posso Jeixur ele chamar a attenção do Senado para o 

problema qne tem deantc rio si-·problcma muitn impc~soal o 
superinr nos embates partida rios c ás qun:'ellas indivicluur.sl E' 
a indagação elos mais altos princípios, desses que eram o upana
gio elas conscwncias e o idéal elos pcnsuclores, ·untes mesmo 
ela revolução franccza; desses princípios ele liberdarle do _con
sciencin, em todas as suas mndalidnrlcs, não só a religinsa, como 
a intellecb,Jal. em todas as· suas multipliccs facetas. pel11s quaes 
bl'ilha a intelligcncin, resplandece a honra e a dignidade da 
existcncia humanal 

,Tulgnomos desse modo as pennlidndes pocuniarias; es
l.as pcnãlieladcs reslri c!.iva~ dn I ibercladc, as qn e o Pro .i c elo 
impõe, pelas qunes são 'collocnclns no mesmo nivcl aquellc qne 
cliffnmn n honra pessoal rlns fnmilins c nquelle que se robella 
contra qnnlqner ramo do porler publico. cm nome elas idéns do 
futuro, cm dcfe~u do pnt.rimonin material do paiz, cnntrn o 
ministro que attenla contra a liberdade publica ou contra ou. 
tro que põe ns mãos no Thesonro. 
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Vamos eslnbdccel', nesse projecto, o privilegio dos ricos·, 
'que poderão lei' ,iot·nuos, que 'P'Jdcrão injuriar ás nossas J'a· 
milias, q11e nndrrtío oHcnder· a honra pessoal das nossas mães, 
<las nossas l'il !las, das nossas esposas, porque. pelo projPel.o 
Ü'.lt'CIO. basta tL•r dinheiro parn possuit• o riiro,lo dn injuriar/ 

Não ha restricção ÍL Jiberdacle - ha apenas o closcmbol"o 
rio alg·uns conlus rlt) l't1is, o que, muilas Yl'~L's, para esses plu
'l.ocrnlas não •' mais rio que 11ma questão ele minima impor
tancia, dennl.c ela renda do capital, que não sabem explicar 
coma adquiriram! :E:' n direi lo de escrever o offcndm·, garan
tido pela multai E nós, que não nascemos entre os bilhetes 
de !Junco; nós, que surgimos da pobreza; que vencemos pelos 
nossos esforços, pela nossa propria libcrtaç:ão, entre as diffi
culdaclcs da pobrc~a, entre as inccrte~as ria virla; nóS, que con
sog-uimus, gTU(ms á nossa energia, gTaçns á ·energia elos nossos 
hraçns, graças á Bondade Divina, g·aig·ar a distancia que nos 
separava, saht•c as ondas revoltas, a mat·gcm tranquilla - nós. 
que, assim, aporttLn10S á terra, hoje, que a nossa situação é 
tranqu i lia; hoje, a nós ou lros, Senadores, é-nos licito injuriar 
a quem quer que seja, mediante o dispendio ele alguns contos 
<lo 1'tíis, porque qnasi iodos dispomos elo alguns paPa .pagarmos 
a colora da 110ssa linguag·cm, emquanf.o que os hurmlelcs advcr
sat·ios, os obscuros antagonistas, q1w nos enfrentam, toem que 
Jllll'gar, na cadeia. a s1m misl't'ia; tr.cm que rcmit•, no carcere, 
a sua polJI•cza, nm virl.ttele tia injusLit.~a ela socirrladc, que só 
os puniu, qne só ns cncarcm·ou. porque, embora homens do 

. honra, homens de !.alento e homens justos, não possuiam !Jj .. 
lhrtes do Tlte~Oltro com que enfrentar scps adversaria~( 

Pára :.quelles que divergirem, CJtw cr·itic'armn a autori
dade, que criticarem os aHns funccionarios. ela Republica, os 
poderosos .clwfes de parLitlo, q11e divergirem· rlo dogma com
mum, da crença r! ri hoje, que não qu izercm rasgar as pagi
nas dos Evangclhns, que nestt) momento são uma garantia, 
na arcu santa da nossa cabeça: c do nosso corat;ão, mas que 
serão as nwntiras de amanhã, não é da previsão, não é dn 
dever. elos legis(adorcs fa~cr leis que sejam instrumentos go 
retardamcnl.o, que sejam um processo de demora na cvoluçao 
das idéas e na formação rios principias. 

Emq.uanl.o o;; principins rlo hoje pareçam eternos, immu
f.avcis, cstracLificarJos na vida dos setlulos, o lahôr tranquillo 
llas cousas c das idéas vuo formando novos crystaes cm uma 
lnbut.ação, cm um esforço demorado c lento. !M•as aquillo, 
quo hnjc parecia elerno, se desagrega, como os proprios mi
ncr•!os, como os proprios metaes, o como so corrompem c pul
vrmzum. Nada, nem mesmo os metucs são eternos. 

Aquillo• q·u~ pretendeis vós o.utros con1 o pro,iecLo-erg:'Ls~ 
t.ulo, é emparedar o prog-resso, ó condemnar à mort.e eterna a 
imprensa, que é o mais vivaz instrumento de conLrovcrsia' o 
porr.nnto, o mal~ eff'i.ciom.o lahoraiorio do nosso desenvolvi
monto. 

Não. 1!\'!i'ío deve o Senado da Republica 'ser o servidor sub
misso desse programma; devet. ser o pensamento. elevado do 
progrcs~o q~c nos manda, a nós todos, ont.encler que não ha 
1~léas rhscuLtrln~ e que. a verdade dç ho,jc poderá ser a men
l.tra de amanha, (Jlln·llo IJcrn; mutfo bem. Palmas nas (la-
lerias.)' ' 

' " 

f. 
;,. 

I 
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O Sr. Presidente -- Eslú tcrminocla a prorogação da hora 
rlo expediente. Antes de passar á ordem do dia devo rlar ao 
Sena r! o Ji~ciras explicações. 

Depois de abrir a sessão de unte-hontcm passei a prcsi
rlcncia dos trabalhos ao illustre Sr. Vicc-Presirlcut.e rlr.sla 
Casa, pela nccPssidado de acompanhar a bordo elo A.rlanzn. 11111 
atn igo, qun partiu. · · 

"Ao l'cgrc;o,;ar fui informado de que o illustrc Senador pela 
T:lnhia 'olvcn\ no incirlenlo r! c ordem occorrido na sessão 1ln. 
vespera. Naturalmente nguarrici a publicação das suas obser
vações para dar .a S. Ex. conveniente resposta. 

Si úU precisasse dr! •mf.ro apoio para fundamentar a orien
tação que então segui, sinão as disposições .expressas c inso
phismavcis dos arts. 08 c !)9 do Regimento, que se completam, 
po,1eri::t invocar as palavras profeT·irJa.s •pelo Senador Irineü 
Macbad(l, que confessou legitima a interpretacão por mim dacla 
diante elo texto do Regimento. 

· 1\Ias bem vG que não foi a divcrgencia sobre a q.ucstão rle 
ordem que determinou a nova investida do Senador .pela Bahia 
contra mim, mns a sua susceptibilidade cxtranhamenlc ma
guada, quando, dentro elo Regimento, cu pedia a attcnr;ão de 
S. Ex. no momento mesmo cm que se afastava da ordem, 
accusando a PrcRiclcncia de estar anarchisando os trabalhos elo 
::;onado. 

O Sn. AN'l'ON i o MoNJr. - Poço a palavra. 
O Sn. PRE~HDENTE - Habituado no tumultuar das assem

bléas politicas, l!ão me surprehcndem as escaramuças como a 
de que foi seenario o recinto do Senado na sessão de ante
hontcm. 

l)rr~::idi a Ciimnra. dos iOC!putados do meu EstadCJ duranto 
duas legislatura~. lidando com uma opposição apaixonada. 
Fui 1• ·secretario da Camara dos Deputados, na legislatura 
de 191}9 a 1911, sob a P rc.sidcncia do. inclyto c inolvidavel bra
sileiro Carlos Peixoto e posso nesta hora aprrellar p!l(t'a '' 
testemunho doB meus' adversarias, que sempre encontraram 
na minha autoridade de então, r<'sguardo parP. o pleno ex-er· 
ciJir. dos seus direitos. 

Eerei. Srs. Senadores, mt Prcsidoncla do Senado o appll· 
eador sereno das disposições do· regimento, guiando-me ex
clusivamente pelas inspiraçõ~s da Justiça o pelos ditames da 
minha conRcienc1a. , 

Guarde assim o i!lustre Sr. Senador pela Bahia os con. 
solhas 'IDe lhe approuv>O dar-me para deu uso, e ·se não es
queça do que, no momel)to mesmo em que pretendia p:·dfe.~
sar· lições de -cortczia e de tolerancia, transgredia as maiR 
elementares rcgtas de cavalheirismo, accusando-mc cm minha 
au~oncia. 

Agl'adeço ao illustro Sr. Vice-Presidente de Senado a 
defesa que enlüo fez da attitude da Mesa. 

Passa-se á ordem do dia. 

_o Sr. Antonio Moniz - Peço a paiavt•a para um~ éxpl'!-
caçao pessoal. . 

O S1·. Presidente - Tem a palavra o nobre Senador,, f 
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O Sr. Antonio Moniz pronunciou um discurso que será 
JJUblicado depois. 

O Sr. Presidente- O Senado om·iu a explicação que dei e 
poderá julgar si alguma expressão ·empreguei cm desaccôrdo 
com a~ regras de corteziu e respeito que devo ao Senado. 

O,RDEM DO DIA 

Ji'&rças de terra para 1923 

. 3" discussão da proposição ·da Gamara dos Deputados 
n. ·H, elo i 022, fixando as forcas de terra para o exerci cio de 
·I 023. ' 

O Sr. A. Azeredo- Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra ci nobre Senador . 

.O Sr. A. Azeredo - Sr. Presidente, na ordem do dia, an
tes rla discussão da lei de imprensa, iigura a proposição que 
fixa as forças de terra c mar. 

O Sn. IrÚNRU MACHADO - Mas cu desisto da palavra; 
inscrcver-me-ei, porém, pura o expediente da sessão de ama
nllã, afim de fazer a defesa -do Sr. Deputado Macedo Soares. 

· O Sn. A. AZEnllDO - Visto o Senador Irineu Machado de
sistir da palavra, aguardo que V. Ex. declare -encerrada adis
cussão da proposição para_ depois solicilar m'a conceda. 

O Sr. Irineu Machado - Sr. Presidente, como estou 
inscripto. venho ú tribuna para declarar que desisto da pa
lavra, afim de ser suspensa a discussão, ria i'órma do art. i41l 
elo Hegimcntn, da lei de forças de terra, para dar ensejo ao 
eminente Senador A. Azeredo, n apresentar o requerimento 
que S~ l~x. vac submotter á. Casa, logo depois quando fôr 
annunciadu a continuação da discussão do projeclo n. 35. . 

EsLava eu hontcm, ao findar minhas considern.c.ões, com
promeLtido com o paiz pelo dever de formular a deJcsa das 
immunidades parlamentares c a liberdade de opindão das li
~lcrdndes politicas dos membros da representação nacional. 

J~ como penso que .asilas libcrclardes são a propriedade 
· cornrnnm dos rumos do Pnder I.egislutivo, que ellas são a roa-· 
Jir.aoilo do direi ln comnitim de representação politica c da li
herdaclrJ .dr. opiniiio, dcsc,io, espontaneamente, usar da pala:
vrn. sem intervir. nu econnmia da outra Casa para expendcr 
desta tribuna a opinião aconsclhacla pelo seu civismo e pela 
minha imlepenclrmcia politica. . · 

E' a vor. popular, é n voz tia conscioncia publica que. fal
lartl pola minha bocca cm defesa da liberdade politica de· to
dos os mr.mbr•os elo Congresso .. Elia serrá invariavelmente a 
mc~ma, quando me opptÍzcr a processos politicos, quer ins
taurados contra· oB ú1cus amigos c correligionarios, quer con-
tra ns. mcns inimigos politicas c pcssoaes. · 

· E' o dever. comrnnm, ó a tradição dos parlnmcnlos, é a 
honra do Porlor Leg-islativo, é a soberania popular que se dc
íencle contra investidas desta natureza, 
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Assilu, Sr. Pmsirlrillc, amanhã ttsa1·ci da palavra na hora 
elo oxpedicnto si V. gx, tiver a bondacl() de me considerar in
scripto. 

(Mnito bem; mnito bem). 

O Srt. PnESIDENTE -~ De accorclo com o Regimento, a pro
posição volta ú Commissão para emittir parecer sobre as 
emendas apresentadas. 

Iteoulamcnta.ção da imp?•ensa 

Continuação da 3" discussão do pro,iecto do Sena·do n. 35, 
de 1922, que r()gulamcntn a liberdade ele imprensa. 

. O ·Sr. Presidente - Continúa a discussão do requeri-
mçnto do Sr. Irincu Machado. • 

O Sr. A. Azeredo- Peço a palavra pela ordem. 

o Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. 
A. Azeredo. 

O Sr. A: Azeredo (2lela o?•dem) (•)-Sr. Presidente, se não 
houvesse olitra l'azão de ordem politica, cu mo ver-ia na con.:. 
Lingcncia de pedir a palavra neste momento, recordando o in
cidente que acaba de se dar entre a Prcsidencia do ,senado e 
o mfla illustrc amigo Senador pela Bahia. gste incidente, Sr. 
Presidente, mostraria o c~piriLo de exaltação que se sente 
neste momento, nesta Casa, sempre tão tranquilla, de ordi
nario tão sereno:. . 

Os antecedentes ela di~cussão da lei da imprcnsa que tan
to irritaram, os espiritos serenos desta Casa, mostram que 
ha necessidade de urna providencia afim ele que o prestigio do 
Senado fique ;;emprc · int.act.o, que a sua autoridade não se 
perca ele fórma algt1ma c que todos nós, Senadores, possamos 
concorrer· para que a calma sc restabeleça neste recinto e 
pt;ssamos oncelar ·as discusoües, principalmente as orcamen
l.arias, com a calma o a tranquillidade indispcnsaveis, ncsto 
momento, tão difficil para 'a administração publica. 

A lei .elo imprnnsa 'despertou inconLestavelmcnLc, no re
cinto elo 'Sonv.do, um certo enthusiasmo: cm alguns Senaelorr.s 
pela pressa do voltai-a, o desse meio não me cxclúo, Sr. Pre-
sidente, porque tumbcm assim desejo.. . · ' 

O ~n. lmNEU ?IIAmBno- Mas a pressa é inimiga ela pcr
i'cii;ão. 

O Sn: A. AzllnF.no - ... o cm outros, nos· que a comba
tem cm todos os sentidos o que proferem •quo olla não seja ap
provadu, porque cntonrlcm qne seria coarctar a liberdndo. 
Ai nela. ha outros; Sr. Presidente, que, embora desejando uma 
lei elo imprensa, entendem que essa lei não devo ser votada 
ng-ora porque estamos sob o csLaclo ele sitio. 

(•). Não foi .rr.vlslo pelo orador, 
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.sr. Presi;d~nle~ tm~ho 5lil.o c. repc~ido, dcsl~ caucira, quo 
o estado de s!lio nao lmpoo a discussao da lei de imprensa, 
!JClll de qualquer. m~l.ra, po,rquanl.o o Senado tom completa li
JJm:rJacle, g1·nr.•ns us lfnmumdadcs du que gosa contra a inl.or
vcnr;iin de l.t·t·cciros, pudendo assim deliberar tl'Unquilla c li
vremente. 

Mas, St' .. Prc~iclcnlc, se o estado de si Li o pudesse impedir 
a diSClJSSão da lui de imprensa, l.ambem não poderíamos dis
cutir a do inqu !!inalo, proposição muito mais grave, que in
teressa a propriedade parLiculnr, o patrimonio individual. 

O Sn. IHINEÍJ i\:LICHADO - Menos g1•ave. 
O Sn. A. AzEnEDO - Entretanto, Sr. Presidente, estamos 

promptos a discutil-a, esquecendo-nos dos direitos de terc~i
ros, e cm pleno estado de sitio. E como a lei do inquilinato, 
mais graves e de maior inter:esse são incontestavelmente as 
leis orçamentarias de que a nacão careco e pelas quaes deve-
mo~ nos interessar profundamente. . 

O SR. P.wLo DE FnoNTJN - A lei orcamcntaria é uma lei 
nnnua c não lemOs remedio sinão votai-a; ao passo que a lei 
uc imprensa é uma lei nova. A Hcpublica tem 33 annos o 
tem vivido perfeitamente sem essa lei. l)ócle,· portanto, espe
rar mais um anno para que a opinião de manifeste fõra do 
estado de siLio. 

O SR. lRlNEt1 MACH'ADO .- O orcamento é uma lei annua, 
ao passo que a outra vao modificar uma lei existente. 

O SB. A. AZEHEDO ·- A imprensa, sinão da maneira mais 
larga possível tem-se manifestado, quer. no Districto Fede
ral, quer nos Estados, emittindo a sua opinião cm relação a 
essa ·lei. 

~sr. Presidentfl, cu sou um espírito · liberal c ningucm 
nesl,a casa podcrú contestar·. 

0 SR. PAULO DE FRONTJN - Apoiado. 
0 SI\. IRINEU MACHADO - Apoiadissimo. 
O SR. A. AzEREDO - Sempre estivo ao l11do das ideias 

libcracs, mas entendo que a imprensa deve ser regulamentada. 
E' rwrc$;,ario fazer-se uma lei regulando a liberd!l'de de im
prensa, não digo uma lei de arrocho, e o proprio Senador quo 
me aparteia, o llHlll querido amigo, 81·. Paulo de /Frontin, 1í 
favoravel a essa lei na parl.c rcf.crente ao direito do resposta. 

O Sn. IniNEU MACHADO - E' a unica cousa necessaria. 
O .Sn. PAur.o r,E FnoNTIN - Mas não ha urgoncia do cs

tabelecm· este direito do resposta est.e anuo. Póde-se, além 
distas, examinar todas as demais questões ·Com vagar, criterio o 
sabedoria. · 

O Sa. A. AzEREDO - Mas, com vagar, eritorio o sabedoria 
pocleriamos fazal-a neste momento. 

0 SR. PAULO OE FRONTIN - E' difficil, porque eu, por 
exemplo, não posso apresentar emenda alguma. · 

O .Sn. lRINEU 1\IACKAPO - V. Ex. mesmo disso quo não 
teve -tempo de apresentar emenda. 

' 

! 
• 
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O Sn. A. AzEnEoo - Foi por isso mesmo que cnLendi con
vm·sar c~m algums amig·os desla casa e procurar, entre os 
:1dvcrsarws desse pcujeul.o de lei, um entendimento de formrL 
lJtle podes~cmos ehegm: a. um at?córclo sem as irrita~~ües que 
tumu~ assiHt:clu nestes ull.nno~ dias, que nada adeanlam alJso
lulaJni!Iltc li discussão, ums que J'erem vruJ'undamentc o pres-
tigio cln Senado. 

O Sn. PAULo DE FrwNTIN -V. Ex. poderia accrescentar -
c violcncias. . 

O Sn. A. AzmtEuo - '!'cm •razão, pojia aceresccntar esta 
IJUiav1:a: .vioicncia. . . 

Sr. Presiclcnl.e, autorizado pelos meus amigos da maioria 
'dt:sta casa, i'avoravcl ú lei ·da imprensa, procurei os seus adver
sarias para um entendimento afim de que podesscmos chegar 
a um accórclo, reLirando da discussão, por 5 dias, a proposi
~ão que ahi se acha entorpecendo a marcha elos nossos traba
lhos, t•S inLcrcsses superiores do· paiz, que sfto, inconLestavel
mcnlc, os orçamentos. 

O Sn. PAULo DE FRON'l'JN - Não Iui nenhum cm discussão.· 

O Sn. A. AzEREDo _::.. Acaba ele sahir um que é uma lei 
annua. EsLá ·suspensa. a sua discussão, cm vírtu:le de emen
das aprcsénta<!as c pela gcnlilcza do nobre Senador que de
sistiu da palavra afim ·de que cu pudesse apresentar o meu 
rcqu m:i':lenlo ti consideração dó Senado. 

O Sn. IniNEU wL\CH~\Do - Aliás o Sr. Epitacio jú velou 
um orçamento. 

O Sn. A. AzERIWO - Com o meLI protesto, conforme re
peti, nesta Casa, c de viva voz, ao hpmado llrcsiclentc da Ue
publica de então. 

Mas o meu fim é solicitar do Senado, do accõrdo com o 
art. 183, n. 2, do Hegimcnto, a retirada, pür cinco dias, do. 
pro,iccLI) que se acha na ordem do dia. 

O Sn. IJUNJm MACHADo - Contando com o dia de hoje?. 

O Sit. A. AzERimO -· · Dumnl.c esses cinco dias, conforme 
comhinámi'lb hont.em, poderão os membro~:~ da Commissãl) de 
Legislação c .Tustiçu, onde ,se encontram Senadores que são 
pela l1Ji ele imprensa, e pntros que lhe são infcnsos, encon
tJ•ar um meio de harmonização, adoptando algumas das: 
cmcnclas apJ•csentadas por diversos membros desta Casa, cn
l.i'C as quaos figura um .g'!'mulo numero apresentado pelo il
lnsLrl! Sennclor pelo Districl.n Federal, Sr. frineu Machado, na 
certeza do que a modificação elo proJecto não ser1í em sun. 
CRb·uctura gemi. mas alguns dos seus .pontos, no intuito drl 
molhnrar as conrlkõr~,; L' a dül'esa dos ,iornulistas, elos pum-
ptilelai'iM, rlus ~;;criptoi·es. . 

E'' cnm cstR fim, mwlu,;ivamontn. q11c tivemos este en
:.r.ndirlJf'nl.n -- pai':t que n Srnar~o possn. retomar as suas lw
Ntfl rl!J I,J•abullw, srJrn exall.aç;ões, St•m vioJ,;nciu~ do Jinguug·ern 

· I) fJOll'l ·v. rlif.(Jirwição da granrJe autor.idade. q.uc cst.o J•amo tlii. 
Pnrlament'o semp~c exerceu, desde os tempos dq I,rpperiQ" 
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DenLI'O ela orientação exposta, requeiro a V. _Ex,, Sr. Pre
siclcnlo de aecurdo corn o Regimento, que so ret1re da. ordem 
dos noSSOS trabalhos, por cinco dias, p projecto que O!'a S() 
aclHl CITI diSCUbSÜO. , 

O Sn. PnESJDEN'J'E -· O nobre Senador requer o adia
mento da discussão? 

O Sn. A. AzEREDO - Não, senhor - cu requeiro a. reti
rada da proposkão da ordem dos trabalhos, por cinco dias, 
de accurclo com o Regimento. · · 

iQ Sn. MIGUEL DE a.~nYAUIO .- E, findo este prazo, estarfl 
dada solução ao caso? 

o SR. LoPES GôNçALVES - A resposta a Deus pertence, 
o SR .. InTNErr MACHADO - E' provavel, si houver cordea

lidacle o moderação, sem a intransigencia anterior. 
O Sn. A. AzEnEoo -. O art. 183, no seu n. 2. perinitte a 

retirada de projectos para serem discutidos em dia determi
nado. Os adiamentos são por tempo fixo ou indeterminado. 
O adiamento pôde ser concedido para que o projecto seja rc
mettido a alguma das Commissões da Casa .. iQ n. 2 permitte 
o adiamento ela discussão para um dia determinado. Eu re
queiro a V. Ex. que o projecto seja dado para a ordem do 
dia 14, quinta-feira, da semana vindoura. . 

Agora, permitt.a-me o honrado Senador pelo Estado do 
Rio responder a sua interrogação. 
. S. Ex. perguntou si no fim dess.e prazo estará decidida. 

a questão. · · 
O Sn. ImNETJ MACHADO - Paz na terra aos homens de bOa 

vontade. · 
,• 

O Sn. A. AzEREDo - Durante esses cinco dias haverá 
um entendimento entre os membros ela Commissão, no sen

. tido de accoitarem nque!Jas emendas que forem julgadas 
mais conv!lnientes. 

E' claro - estou convencido de que da bOa vontade de 
cada um doR Senadores resultará a votação do projecto, na 

. sessão de quinta-feira proii::ima. 
Appcllo para o eminente Senador pelo Districto Federal! 
0 SR. IRINEU MACHADO - Póde ter a certeza de que 

serei de absoluta imparcialidade. . . · , 
O Sn. A. AzERllDo - Deste modo S. Ex. 'servirá á im-

prensa c ao povo ao mesmo tempo. · 
0 S:J1, ÍRINJro 1\fArJHADO - nesejo juStB!l\ente isto, ,já 

disse a V. Ex. Já dei a minha palávra. 
O ::ln. A. AzEREDo - E' :facto, V. Ex. já deu..me .a sun 

palavra e... · . · 
O SH . ImNEU MACHADO ,_ Ha muito 'tempo, logo no. co

m~ço do debate. 
O S11. A. AZEREDo - ... por isso mesmD acredito na b·)llo 

~illlf nde dos homens afim de chegarem â um acc·ordo, de ·moJo 
que s~ vo~e uma prop9sição sem demasias, sel,ll, irrJ.tações, com 
~ereu1dade, cam cafma, fazentlo.:ge uqui.. I~· que po~ .fl'll.~ 

.,. . . .. . 
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plenamente cxcwtada, que os juizes della não se arreceiem 
c que os ,iormtl!stas lambem não tenham mêdo, porque todos. 
proclamam que a desejam ... 

U f'~. !HINEU MACHADO - Mas que não &e matem OS pe. 
qucnos JOrnaos. Para elles Lambem devemos olhar. 

O Sn. A. AzEREDo- ... mas q_uc sómente não a querem 
neste momento. Em minha opiniao, tanto faz agora como 
amanhã, desde que toda a boa vontade se reuna para fazer uma 
lr.i. f!1lf1 mr.t•r.r.n. n no~sa civilizaçi:io. (Mu'ito bem; muito bem.) 

Vr.m (t mesa, é lido e apoiado · <1 seguinte 

REQUERIMENTO 

Reqw;in' f']ue o pro,iecto do Senad., n. 35, de :1.922, se,la 
tülirado ela ordem do dia IJOr 5 dias. 

S11.l~; dns sessões, 8 de dezembro de 1922. -A. Azeredo. 
O Sr. Irineu Machado ·- Peço a palavra peJa· ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Senador. 

O Sr. Irineu Machado (pela ordem) ·- Sr. Presidente, 
rcqu.t>iro preferencia para o requerimt!nlo do Sr. A. Azeredo . . 

O Sr. Presidente - O Sr. Irineu Machado requer p·~efe
rwria para o requerimento do Sr. Senadot• A. AzerediJ. 

E' rncerrada a discussão. 

O Sr. Presidente - Os senhores que approvam o reque
rimentn queiram levantar-se. (Pausa.) 

ANHOvado. 

Está adiada por cinco diaa a discussão do projecto 4:1o 
Senado n, 35, do corrente anno. 

l•'ica prejudicado o seguint,e 

. REQUERIMENTO 

Req11eremos o adiamento da 3• discussão do 
n. 35, deste anno, até que sejam restabelecidas as 

. constitucionaes. . 

. 
projecto 

garantias 

Sala da~ sessi)C~. i de dezembro de 1922. - Irineu Mr.
cfauh·. •• Panlo c~ Frontin: - Go11çalo Rollemberu. - Justf) 
Chermont. 

CREDITO PARA O )\1:INISTER!O DA GUERRA 

2• discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
Ji 117 de 1922, que abre, pelo Ministcrio da Gu13rra, um ct·c
clil.o especial de i .584 :GD1$2.\7, para occorrer ao pagamento 
das vantagens devi elas aos ofi'iciaes rcfol'mados rm 1 ()2·1 . 

. Approvada •. 

\ 
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O Sr. Euzehio de Andrade - Peço a palavr·a pela ordc'm, 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Scnadot'. 

O Sr. Euzebio de Andrade (pela or·dem). -St•. Pro~iclenlo, 
l'i'·qucit·o a V. Ex. consulte u Senado si concede dispensa elo 
ir.l.erslício para que a proposição que acaba de ser votada fi
(;'ltre na ordem elo dia da sessão de amanhã. 

O Sr. Presidente - Os senhores que approvam o requc
rlJ;.cnto que acaba de sct• feito, quuiram levantar-se. (Patt~"·J 

'x'oi approvado. 

FABlUCAô Dll PAPEf, 

2' discussão do projecto elo Senado n. 75, de 1922, aulo
l'irando o Governo a emprestar á umprcza ou companhia que 
se proponha a installar no paiz fabrico de papel de impres
sfw com o aproveitamento clc matarias primas nacionacs atú 
liil o/o do capital realizado, mediante as condiçües que esta-
IJ•:.lcce. '-.. -

Approvaclo. 
' 

'caEOI'fO DE 10.500:000$ PARA A EXPOSIÇ.~O 

2• discussão da proposição da Camara: dos Deputados 
n 121, de 1922, que alll'e, pelo Ministerio da Justiça c Nl!
gotJtOs Interiores, o credito especial de Hi.500 :000$, pa·a !':l" 
ter• face ás dcspczas com as obras c cusLeio da Exposição In
lcrnaeioual aLé ::li de dcr.cmbro elo corrente amw .. 

Approvada. 

O Sr. João Lyra - Per;o a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - '!'cm a pu:I a vra o nobre Senador. 

O St·. João Lyra (1ll!lff ordem) - Sr. Presidente, requeiro 
a V. Ex. consull,e o Senado si concede dispensa de interstício 
[Jara que ·a JH'Oposicão da Camara rJos Deputados n. 121, do 
·r922, que aure, pelo MinisLm•io da Viar:ão c Negocias Interio
t·es, o credito especial de Hi. 500 contos, para fazer face ás 
clrJSJl,~Zas com 1)-S ohr·a~ r .:uqew ela ExposJQiro, figure PU o,·ctrmt 
•!O dJU da sessao de amanhã. 

O Sr. Presidente -· O Senado acaua de ouvir o requeri
ro~ento feito pelo nobre Senador pelo Rio .Grande do Norte., 
O~ senhores que o approvam, queiram levantar-se. (Pausa.). 

Foi approvado. 

CRElll'l'O PARA O ~ll:ollS'J'ImiO IJA AGI\JCUUrURA 

2" discussão· da proposi~fLO da Camnra dos Deputados 
l!. 7ti, dr: '19~2. qrw abri~, pelo Ministcriu da Agricultura. o 
!:I.'Dfiito fJSj)IJIJ'ÍUl rJo 4lili :[i[Ji$:3:37, pal'a llS StlJ'VÍQOS decOJ'l'CU(OS· 
uu~ .'iOdJU~ H, 18 e 27 dr) ar L. ~ ü da Jci II. ~. :!~2. du 1 !J21. --· 

J\.pprovn.cla. · · · · · · 

I 
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CREDITO PArtA PAO.\MEN'!'O A MAOIS'!'RADOS 

3' discussão da pt•oposicãn da Camara dos Deputados 
n. 98, ele 1922, que abro, pelo Minisl.orio da Justiça e Negocias 
Ir.Leriores, o credito especial de 4:700$322, para pagamento 
do que é devido ao Drs. Sergio Lorcto c Henrique Vaz Pin
to, magistrados i'ederaes, ele differença do vencimentos. 

_ Approvada, vae á sane cão. 

CREDITO PARA O CORPO DE BOMBEIROS 

3' discussão da proposicüo da Camara dos · Deputados 
n. 53, de 1922, que abre, pelo MinisLerio da Justina c Negocias 
Interiores, . o credito especial de 633 :849$650, para aLtcnder 
ás despezas com a reorganização do' Corpo de Bombeiros. · 

Approvada; vae á sane cão. 

CREDITOS PARA O MINISTERIO DA JUSTIÇA 

3' discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n. 60, de 1922, que abre, pelo l\IinisLcrio da Just.iça c Nogocios 
Irrteriores, os creditas especiaes de 19 :638$í346, 5 :278$7-i8 e 
4:800$, ás verbas 15, 18 e 27, do art. 2• da l~i n. 4.242, de 
1921. 

Approvada, vae á sane cão. 

RES'!'ITUII;t~O DE IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO 

i • discussão do projecto do Senado n. 67, rle 1922, auto
rizando o Governo a abrir um credito ató a quantia de 
30 :000$, para o fim de serem resUtuidos :\ Escola de Errge
nl!aria de Bello Horizonte os direitos por ella pagos· á Alfan
dega do llio de Janeiro, pela importação, em· 1921, de mate
rial, machinismos, accessorios e drogas destinadas ao curso 
de chimica industrial da referida Escola. 

Approvado, vae á. Commissão de 'Finanças. 

DOOEN~'ES DA llSCOLA NORMAL 

Discussão unica do véto do Prcfeit.o n. 5, ·do 1921, á re
solur;üo do Conselho Municipal que declara docentes da Escola 
Normal todos os que, durante um anno JecLivo, regerem tur
mas de uma ou mais disciplina. 

Rejeitado, vae ser· devolvido ao Sr. Prefeito. 

EXONERAÇÃO DE I\ESPON3ABILYDAD:G 

· D;~cnssíio unica do vúto do J?rofeito do Distrieto Fedornl 
n. 1G, de W22, tt resolução do Conselho_ Muni.cipal que -exonera 
de qt:alquer responsabilidade na í'ana da quantia de réis 
·3:7i:l$ltlO, verificada cm 1918, na agencia de Irajá, o. agente 
João JMC> de Abreu c o >Cscrivão Julio 'Coelho. · 

O Sr. Lopes Gonçalves - Peco a 'palavra. .. 
S. - Vol. X 18 



ó Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Senador. 

O Sr, Lopes Gonçalves - Sr. Presidenta. trata-se de um 
assumpto imporlanl.issimo t•cfercnto a desvio do dinheiros 
p!'l't.oncenl.es ú Fazenda Munici1p•al. Offereoi, perante a Com. 
mi~são, o meu veto cm separado; mas por motivo indepcn
clento da minha vontade deixei de o assignai' perante a Com
missão, embora tivesse feito referencia perante ella. Em vir
tude da discussão quo se travou na o!Jcasião o pelo excesso 
de calor reinante na os tacão que estamos atravessando, dei
x~i liu a~sigJHII' o meu voto om separado, e venho por isso 

, fil<[Uerer ao 1\enado a nimia gentileza de permittir que esS3 
parecer volto ú Commissão, afim do que se realize u minha 
asslgna!ura. 

V em !\ mesa, é lido, a:poiado, posto em dlsoussilo e, sem 
deputo, approvado o ./Jeguinto . · 

' i 

RBQUBI\IMENTô 

Requeirà volte á Commissão o véto n. 15, deste anno. 
Sala das .commissões, em 8 àe' dezembro de' 1922. 

Lopes Gonralves •. 

I • 

COMPROMISSOS DO llECENBEAMENTO 

2' discussão da proposição da Camara dos DeputadoR 
n. 1•07, de 1022, autorizando o pagamento dos compromissos 
do recenseamento correspondente aos exercícios do 1920 e 
i921, com os saldos dos creditas revigorados e relativos aos 
alludidos exerci cios. · 

Apprpvada. 

DOCENTES DA BSCOul NO~ 

•Discussão unica do vúlo do Prefeito do Districto Federal 
n. ,tJ.i, rtP 1922, á resolucliri do Cons1l!ho .Munici!Pal, que in
clue nas disposições do. decreto n. 2.316, de 1020, os docentes 
da Escola Normal que, nomeados por concurso, tenham mais 
de quatr•o annos de nomeação e exe1'cido a regencia de turma 
durante um anno lectivo. 

Rejeitado, vae ser devplvido ao iir. Prefeito. 

PAGAMEN'l'O A OPEilAR!OS DA IMPRENSA NACIONAL 

. 2• discussão <lo projcclo do Senado 11. t120, de. 1920, 
autorizando .a abertma dç um credito na importancia de 
342 :.337$100, par•a pagamento de salarios devidos aos ope
rarias da Imprenta Nacional c Diario Of{icial, no exercício 
de 1913. · · · 

Encerrada. 
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E' appovado o seguinte 

SUDST!TUT!VO 

N. GG - 1!l22 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministerio da .Fazenda, o vredito especial de 311 :857$100 
(tresentos c nnzn nn11I.Qs oiliJccnlos e cincoenta c seLe mi\ e 
cem réis) para pagamentos de salarios devidos aos operarws 
da Imprensa Nacional e Díar··io · O[(icial, relativo ao anno de 
·1!!13; revogadas as disposições ern contrario. • 

Sala das Commissõcs, 18 de outubro de 1922. - Al-; 
{I• e do Ellis, Presidente. - Sa·mpaio Co1'1'êa, Relator. - .! os e 
Ettzeliio. - Jttsto Chc1·rno11t. -João Lyra. -Bernardino 
Moneiro. 

O Sr: Presidente - Fica prejudicado o projecto n 120. 
de 1920. 

O Sr. Irineu Machado (pela ordern) - Sr. Presidente, 
requeiro a V. Ex. que consulto a Casa si consente na dis
pensa de interstício, afim de que o projecto n. 120, que acaba 
de ser approvado em 2• discussão, possa entrar na ordem .do 
dia da sessão de amanhã cm ·a• discussão. . 

O Sr. Presidente - O:l senhores que approvam o rcque
rimenLo CJLie avaba do ser. feito pelo Sr. Senador Irineu Ma
chado, queiram levantar-se. (Pausa.) 

Foi approvado. 

· CfiED!TO PAfiA PAGAMEN1'0 DE ALUGUEIS 

Discussão unica do véto do Preft.íito do Districto Federal, 
n. 37, de 1922, á resolur.ão. do Conselho Municipal que manda 
abrir. o vredito que i'or i10cessario para indemnizar as antigas 
professoras subvencionadas do pagamento de alugueis das 
casas em que funceionaram as respectivas .escolas. · . 

. Vem á ·Mesa, é lido, apoiado e posto em discussão, o .se· 
gumte · , · 

lUlQUEfi!MENTO 

Requeiro a voHa. do ·véto n. 37, deste anuo, á Commissiío 
ele ConstiLui~~ão, ai'iin de· ser novamente estudada a materia. 

Sala das sessões, 8 de dezembro do :1922. - Irineu Ma
• chado. _ 

O Sr. Presidente - Tu submoUer o requerimento do 
V. Ex. ao Senado, quando o St•. Sanador Paulo de Frontin 
pediu a palavra. 

Tem a palavra o Sr. Senadot• Paulo de F1•ontin. 

O Sr. Paulo de Frontin - Pedi a palavra, Sr. Presidente, 
pura solicilat· o adiumer.~to da discussãq desse péto, porq)l~ 
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vão suppunha que ellc entrasse em discussão, e precisava 
Jêr alguns rlocumenl.os que não trouxe. 

· Tendo havido o requerimento do Sr. Senador pelo Dis
f.ricLo Federal, que resolve o problema de accDrdo com u ii-

. lustre Helator da Commissão de Constituição, acho muito pre..: 
fcrivcl essa solução. 

O Sr. Lopes Gonçalves - Peco a palavra. 

O Sr. Presidente - 'J~em a palavra .o nobre Senador. 

O Sr. LopeR Gonçalves - Sr. Presidente, estou de inteiro 
accôrdo com o 1·equerimento ,apresentado pelo nobre Senador. 
pelo Districto Federal, o Sr. lrineu Machado, para que este 
·v.éto volte á Commissão. 

O Sr. Presidente - Os Srs. que approvam o requeri
. monto, queiram levantar-se. (Pausa.) 

Foi approvado. o requerimento. O véto, volta á Com
m).ssão. 

CllEDI~'O PARA O MINISTERIO DA FAZENDA 

2' discussão da proposição da Camara dos Deputados nu
mero 79, de 1922, que abre, pelo Ministerio da Fazenda, o cre
dito especial de 127:564$516, para pagamento de alugueis de 
dous armazcns alugados á Alfandega de Porto Alegre, do Es
tado do Rio Grande do Sul. 

Approvada. 

PATRONA'ro AGRICOLA EM ALAGOAS 

1• ~disc'ussão do Pl'ojecto do Sena,do n. 77, de 1922 au
torizando o Governo a fundar um Patronato Agricola, no Es
tado ele Alagoas, de accôrdo com a legislacão vigente. 

Approvado, vae á Commissão de Finanças. 

ES1'AÇ.:{o EXPER!l'<rEN'!1AL DE ALGODÃO 

i' discussão do projecto do Senado. n. 78, de 1922, au
torizando o Governo a fundar uma Estacão Experimental de 
Cultura do L<\lgodão no Estado de Alagoas .. 

A,p·provado, vae á Commissão de. Finanças. 

COLLJ~CÇ.~O E1'HNOGRAPÜIGA 

2• discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n ,. 78, de 1922, autorizando o Poder Executivo a ad1quirir a 
.colleção clhnographioa pertencente ao DI> Jeromillo Taylor, 
J)Odondo c.lospcndor aLtí a quantia de 80 :000$~00, 

. .. Approyada . 

. APOSEN'l'ADORIA A MAGIS'l'MDO~ . 
' 

3• discussfio do projecto elo Senado n. 59,. de 1022 esta
belecendo as condições a .que os magi~tradQs i~e.d.et•aes e do 

• 
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Distrieto Federal s·c devem submett.cr para os effcit.os da apo
sen l.acloria. 

Vllm á mesa, são lidas, apoiadas c postas cm. discussão 
as seguinLes 

EJV!ENDAS 

Emenda ao pro,iccto n. 59, ele Hl22. 

No arL. :l" depois da palavra «ma:;istrados:v intercale-8e: 
«ou membro elo IMinisterio Publico). 

. Justi('icação 

· Quer na organização da Justir,a F.cdcral, quer na orga
nização dn Justiça elo Dist.rict.o Federal, actualmente, como 
antigamente, os juizes o os representantes do Minístm·io Pu
blico sc.mprc estiveram equiparados nus vantag.cns de seu.~ 
cargos. . 

Alterando-se rugora o vigente re.:;iman das aposentadorias, 
não iha razão alguma que justifique a diversidade di} proco·. 
der em relação a uma ou a -outra classe de servidores da 
justiça. · 

rA emenda visa manter a igualdade actual. 
Sala das sessões, 8 de dezembro de 1922. - En:::ebio de 

Andrade. 
Emenda ao ar L i o, lettra «m> cm vez de «e;ter!lieio no 

cargo, diga-se «de serviço). 
Sala das sessões, 8 de dezembro de 1.922. - le1•on.mnll· 

Montei1·o.. · 

O Sr. Presidente - Em virt.udc das emendas apresenta· 
das, volta á Commissão do Justiça c Legislação o proj.ect.o 
para em ittir parecer sobre e !las. 

CONTAORM DE TEMPO DE GUE~UI.-1. 

3• discussão da proposição da Camat•a dos ·~Deputados 
n. 18, de 1922 autorizando n contagem, pelo dobro, do tempo 
em ·que n t.encntc-coroncl graduado do EX!ercito, Ant.onio Pie
dado do 1\Iattos, serviu na Divisão do Occupa~.ão, na Republica 
do .Paraguny. 

· Approvada, vac a .Com missão ele Redac1;úo. 

D Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar vou le
vantar a sessão. 

De~igno pat·a ordem do dia da seguinte: 
3• discussão da proposiç;1n da Camara dos Dcpnlmios 

· n. 117. de 1922 qtw abre. pelo Minisf.erio da Guerra, um cl'e
dif.o especial d~ 1.584 :ülll$21t7, para nccorrer ao pag·amonl.o 
das vanlagens devidas aos ol't'iciaes reformados .om Hl21 (com 
parecer (avm·avcl rla Cm;1.m·isstio de F'inanças, n, 289, de 
1922); .. ... . 
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3• discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n. 121 de 1922, que abre, pelo Ministerio da Justica e Na
gocios Interiores, o credito especial de 16.500:000$, para fa
zer face ás despezas com as obras e custeio da Exposição In
ternacional até 31 de dezembro do corrente anno (com pa
recer favoravcl da Oommissão de Finmiças, n. 291, de 1922); 

2' discussão do pro.iecto do Senado n. G6, do 1922, auto
rizando a abertura de um credito · na importancia de 
311 :S57$i00 para pagamento de salarios devidos aos opera
rios da Imprensa Nacional o mm·io Of{'idal, no exercício de 
.1!)1:3 (rln. Oornmissão de Finanças, parecer n. 252, de 1922); 

2" rliscussão da proposiçíio da Camara. dos Dcp!JLi!dos ~ 
n. 11/t, de 1922, autorizando o Governo a abr1r, pelo Mmtstc
rio da .TusUça c Ncgocios InLOÍ'iorcs, um credito especial rlo 
271$100 para regularizar a :cscripturaoão do Thesouro Na
cional no que' concerne á acquis!ção. de uma cambial do 700 
francos, afim rlc occorrot· á dcspeza com a remessa de tra
balhos de alumnos pensionistas, na Europa, para a Escola de 
Bellas Artes (com parecer favoravcl da Oom.missão de Finan-
ças, n. 309, de 1922); · 

2" discnssfio da proposir,.ão da Camara dos Deputados 
n. 122, de 1!122, mandando reverter em favor rlc D. Anna do 
:Andracla A~uiar. a pensão pcrcebirln. por DD. Narcisa Candirla 
c Narcisa .Toscphina de Andrarla, herdeiras de .José Bonifacio 
d1: Andrarla e Silva, desde a dat.a rlo fallocimenl,o rle ambas 
'(c:om parecm· {a·vm·a1!el da Oornmissiin rlc F'1:nança.ç, n. :110, de 
'.f !122) ; : ....... 1 : ..• :,-r,..l.; • ..,...,. ~: ,..._I ~ • . olf·" \ >lfl'l: ~~~·-I!':IV7: ·•.~ J 

· 1• discussão do projecto do Senado n. 68, de 1922, decla
rando reconhecidos com o caracter de officiaes e para t.odos 
os effaitos, os diplomas do cngcn h oiro civil c industrial ex
pedidos pela Escola ele Engenharia de l3ello Horizonte. .i:i 
equi!Xlrada ás suas com:oncrcs (com '1Jarece7' favoravel rla 
Commissão rle Constitnição n. 291J, de 1922); 

2• rli~cussão da proposioiTo da Cnmara dos Doput.ados 
n. i06. de 1922, concedendo a D. Anna Nunes Nascimento. 
vi uva do nx-Deput.ado á Consl.il,uinl.e Republicana, Dr. Alo
xrtndre Cassiano do Nascimrmt.o o :ts suas filhas r.mquant.o 
solt.cirns. uma J!C~são mr.!lsal rlc !í00$000 (com parecc11 {mJo
ravel rln Oomm1.s.~uo rle F'uwnças n. 287, de 1922); 

1• discussão elo projoct.o do Senado n. G3, do 1!122, rlecla
rnndo r)e festa nacional o dia ti do outubro em homenagem á 
~epnbhca Porf.uguezn c como confraternização dcs povos rlr. 
hngua porl.ugucza. naquella data int.c~raclris no rc:;imcn rlemo
'crat.ico (com r;m•ece1• fnV07'avcl da 001nmisst!o de Oonstit!;i,tio 
n. 263, de 1.922) ; . · 

Discussão unica do 1Jél.o rlo Prcfcit.o rio Dist.rict.o Federal. 
n. 129. rlr> 1!l22. á rcsohH)fio do ConRr.lho Muni~ipnl quo nrovê 
nu cargo rle chefe de clist.ricl.o Rnnilnrio. o Dr. Mario rlc Moura 
Sallcs (~om. ~areccr conl.7'm•in da Oomm.isstío de Oonsi:U!J,1~Cqq 
n. 3ftf, rle 19 .... ). 

Hv~nt~~~c a sessão ás Hl hora~ ·r. /j·~ ·minutos. 



SESSÃO EM 9 DE DEZEMBRO DE 1922 

ACTA DA llEUNI.:tO, EM !l DE DEZEMBRO DE 1922 

PRESI:PENCIA DO SR. ESTAÇIO COIMBRA, PRESIDENÍl'E 

A's 13% horas acham-se presentes os Srs. A. Azeredo, 
:Abdias Neves, I:lermenegildc de Moraes, Mendonça Martins, 
Silwrio Nery, Costa Rodrigues, Eloy de Souza, João Lyra, An-· 
t.c,nio Massa, Manoel Borba, Euzebio de Andrade, Goncalo Rol· 
·lemberg, Antonio Moniz, Nilo .P~oanha, Pnt~lo de Frontin e 
:Vc~pucio de Abreu (15). · 

Deixam de comparecer com causa ,justificada os senhores 
Lopes Goncalvcs, Lauro Sodré. Justo Chermont, Indio do 
Brasil, Godofrcdo Vianna, José Euzobio, Antonino Freire. João 
Thr.mé, Benjamin Barroso, Tobias Monteiro, Venancio Neiva, 
Carneiro da Cunha, Rosa c Silva, Araujo G6es, Gonçalo. Rc..I
Jcrnhcrg, Siqucira ele Menezes, Moniz Sodré, Ruy Barbosa, Ber
lHll'dino Monteiro, .Jeronymo Monteiro, Marcilio de Laoerda, 
Mudl!st.o Leal, Miguel de Carvalho, Sampaio Corrêa, Irineu 
Machado, Bernardo Monteiro, Francieco 1Salles, $olph'l 
Gordo, Alfredo Ellis, Alvaro de Carvalho, Lulz Adolpho, Jo~ó · 
i\lurtinho, Ramos Caiado, Olegario Pinto, Cáries Cavalcanti, · 
Generoso Marques, Affonso Camargo, Laura Müller, Vida! 
Ramos, Felip.[le Schmidt, Soares dos Santos e Carlos Bar
bosn (H). 

O Sr. t • Secretario dá. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offioio do .Sr. l • Secretario da Camara dos Deputados 
remettendo a seguinte 

PROPOSIÇÃO 

N. 107 - 1922 

O CongroEso Nacional decrct.n: 
Arl. 1,• No Dist.ricto Fodoral, os rlospe,ios do prcdios. re

querido's at>~\ 22 de dezembro de Hl2::!, s1í poderão se rpedidos 
):leia acção ordinaria do que t.rnt.am os arf.s .. !i5 c seguintes do 
Reg. n. 737, de 1850. 

~ 1.• Si. o inquilino no curso da acção ordinarin, deixar 
c1c pagnr ou depositar ,iudicialment.e, at.ó o segundo mez ven
cido, o aluguel estipulado, anterior (~ not.ificacão, n acção 
tomará c curso da acção especial de despejo. · 

§ 2.• Excopt.unm-so da disposição deste artigo os despe
jos I'()queridus com fundnment.n nos nrt.s. O o 11 do decreto 
.n. 4.403, de 22 de dezembro ele 1!l2'1, bem como 09 baseados 
em C'ontract.os escrtpf.os. 
· § 9.• Na acc;iio elo despejo cm quo houver cit.açíio do 
.mbloontnrio, nos termos rlo m'f.. s•, § t• do referido clccroto 
n. :; .. 'J.03, sç~á per!!)ittida ~ ddesa àcste no cur~o cl!l m~s!ll~ 
,!lc~"'o , · · ' · · 
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Art. 2.• .Nenhum mandado de reinl.egracão ou manu
t.cn~•ão rle posse de immoveis, dentro do prazo ~lo arl .. i" desta. 
lei e no Districto Federal, poderá sor conced1do, sem que. Q 
rr\u seja ouvido olm cinco dias. · 

Paragrapho 1mico. Se o réu provar denl.ro no dito prazo, 
fJUC o local.nrio ou sublocatnrio de todo ou de parLe do im
movcl, cu,ia posse é ob,ieel.o do pedido, o mandado não poclm·:l 
ser expedido contra clle. 

M·t.. 3." A clisposicão do art. 10 do. citado decreto _n. -1.-i03 
vigorará até o prazo estabelecido no art. 1" desta lei. 

MI.. ·i." Hevogam-sc as dis'posições em contrario. 
Cnmnra dos Deputados, 8 de dezembro de 1922. - Al'

uol(l; Rodtianes da Azevedo, Presidente. ·- José AttflttSto Be
ze1'm de Medeiros, 1." Secret.ario. -·Costa Reao, 2" Secretario. 
- .A.' Commissão de .Justiça c Legislação. 

O Sr. 2" Secretario declara .que não ila .pareceres. 

O Sr. Presidente - 'l'endo comparecido apenas 15 Srs . 
. .Senadores, não p6de haver sessão. 

Designo para ordem do dia da seguinte: 

3' discussãp da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 117, de 1922, que abre, pelo Ministerio da Guerra, um cre
dito especial de 1.584:691$2117, para occorrer ao pagam~nto 
das vantagens devidas aos officiaes reformados em 1921 (com 
pw•ecm• favm·avel da Cornm.is.vão de ·Finanças, n. 289, de 

1922); . . . 
3' discussãp da proposição da Camara dos Deputados 

n. 121, d'e 1922, que abre, pelo Ministerio da Justiça e Ne
gocias Interiores, o credito especial de 10.500:000$, para fa
zer face tis despczas com as obras e custeio da Ewo~ição In
ternacional al.é 31 de dezembro do corrente anno ( com pa-
1'ece1' {rwm•mJel da Commi.vsão de Finanç(ls, ~. 291, d&. 

4922); 
2' discussão do pro,iect.o do Senado n. 66, de 1922, auto

rizando a abert.ura de um credito na importancia de réis 
311 :857$100 pm·a pagamento de .salarios devidos aos opera
rios da Imprensa Nacional e Diw•id Of{'icial no exercicio de 
1913 (da ·'Commissão de Finanças, parecer n. 252, de 4922) ;l 

2' rliscussão da proposição da Camara dos Deputados 
n. 1 H, .de 1022, autorizando o Governo a abrir, pelo Ministe
rio da Justiça c Negocias Interiores, 'um credito especial de 
2?4$~00 para regularizar a escripturação do Thesouro Na
Cional no !JUC concerne á acquisição de uma .cambial de 700 
f.rancos, af1m do occorrer á dcspeza com a remessa de tra~ 
bnlhos de alumnos pensionistas, na Europa, para a Escola de 
Dcllas Artr.s (com pm•ecer (avoravel da Com.m.isslio rle Ffnan-
cas, n. :109, de 1922); · · 

2• rli~cussão dn proposição da Camara dos Deputados 
n. 122, do 1922, mandando revertor cm i'avor de D. Anna dé 
Andrad.a Aguiar a pensão percebida ·POI' DD. NarciRa Candida 
e Narc1sa Joscphinu de Andi·ada, herdeiro~ de José Donifacto 
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de Anrlrnda c Silva, desde a dnLa do fallecimento de ambas 
(com parecc1• fmJorm;el da Com.rn:i.~são de F·ina.nças, n . . H O, de 
Hl22); 

·1· discussão do projecto do Senado ri. 68, de 1922, decla
rando reconhecidos com o caracter rle officiaes e para todod 
os effeitos. os diplomas de engenheiro civil e industrial ex
l)Cdiclos pela Escola de Engenharia de BeiJo Horizonte, já 
equiparada ás suas congeneres (com pm•ecer J'a:t;oravel da 
Cdmm:i.wio de Constituição n. ',2!J5, de 1922); 

2' discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. t06, de 1922, concedendo a D. Anna Nunes Nascimento, 
viuva rio ex-Deputado á Constituinte Republicana Dr. Ale
xandre Cassiano do Nascimento, e ás suas filhas, emquanto 
sn\LeiJ·as, uma •pensão. mensal de 500$000 (com parecer favo-
1'Ct1!Cl da. Oornmis.~ãd de Finanças n. 287, de 1922.); 

1' discussão dO projecto do Senado n. 63, de 1922, decla
ranrlo rle festa nacional o dia 5 de outubro em homenagem á 
llepnbl ica Porl.ugueza c como confraternização dos povos de 
lmgua pnrtugueza, naquella data integrados no regímen de
mncraf.ico (com. pare cm· fa.1J01'o.vel do. Comrn.isR1i.o de Con.~t'i-

tniçúo, n. 2fi3 .• de 1922); . · 
Discussão unica do véto' do Prefeito do Districto Federal 

n. :12!), de 1!l22, á resolução do Conselho Municipal que provê 
no cargo de chefe de district.o saniLario o Dr•. Mario de Moura 
Salles (com. parec'er contrar·io da Corn.rn.issüo de OonsNtnil!lÍO, 
n. •114, de 1!122). • 

129" SESSÃO EM 11 DE DE~~IBRO DE 1922 

PRESIDENOIA DO SR. ESTACIO COll\IBRA, PRESIDEN'l'E 

r .. ' 
,. 

. A's 13 o 1 !2 horas abre-se a sessão, a quo concorrem o~ 
Srs.: A. AzerorJo, Abclias Neves, Hel'meneg·iJdo elo Moraes, 
.Mendonça Martins,. :Silverio Ncry, Lopes Gonçalves, Laura So
dl'ó, Justo Chermont, ln(!io elo Brasil, José Eusebio, ,costa Ro
drigues, Bonjnmin Barroso, Eloy de Souza, João Lyra, Tobias 
Monteiro, Manoel Borba, Euzebio de :Andrade, Gonçalo 'R:ol
íomberg, Sique.ira de Menezes, Jeronymo Monteiro, Nilo Pe
Qanha, Modesto Leal, Miguel de !Carvaliho, ·Paulo de Fronlin, 
Sampaio Corl'ila, Irineu Machado. Bernar•do Monteiro, Alft•.edo 
Ellis, Alvaro de Carvalho, José Murtirtho, Ramos Caiado, Ole
gario Pinto, Carlos Cavalcimti, A1'1'onso Camargo, Laura l\Iüller, 
Vida!· Ramos, Felippe Schmidt., Soares dos Santos e Carlos 
Barbosa (39) . . · 

:Deixam de C01111Parecer com causa justificada os senhores: 
Godofredo · Vianna. Antonino FroiJ·e, .Toão Thomé, Antonio 
Massa, Venancio Neiva: Carneiro da Cunha, il.l:osa e Silva, 
ArauJo Góes, Antonio Moniz, Moniz Sodré, Huy Barbosa, Ber
nardino 1\font.eiro, Mareilio de Laeerda, Francisco Sallos, 
Ac\olpho Gordo, Luiz Aclolpho o Generoso Marques ( 17). 

:;(ão lidas, postas, om diseussiio, e sem debat.e, apprnvadas 
as netas da sessão untcriot' o ela reunião elo dia D do cot'l'cnLo. 

' . 
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O Sr. t• Secretario dá conta do 'seguinte 

EXPEDIENTE 
Of!icios: 
Do Sr. 1• Secretru·io dn Camnra dos Deputados remciten

do as seguintes 

PROPOSIOÕES 

N. i68- 1922 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl.igo tmico. Fica o Presidente da Republica autorizado 

b. abrir. pelo Ministerio da Guerra, o credito especial de 
900$ para attender ao pagamento reclamado por José Hauér 
Junior negccinntc ostnhclecido cm Curyt.iba, como indemni
zacllo 'cto valor do cinco revolveres de sua propriedade, que 
foram oxtraviados no deposito do material da extincta cJr
cum,scripção do Paraná; revogadas as disposi~;ões em con
~rarJc.. 

Camara dos Deputados, 8 de dezembro de 1022. - Arnolfo 
Rodrigues de Azevedo, Presidente. - Josd Auuusto Bezerra de 
.V.edeiros, 1• Secretario. -Hugo Carneiro. 2• Secretario in-
terino. - A' Commissão de Finanças. · 

N. 169- 1922 

o CongreBBo Nacional resolve: 
:Art. 1." Fica o Poder Executivo autorizado a. ·revalidar, 

Jjelo Ministorio da Vi cão e _O pras Publicas, o credito especial 
de 9:'000$, aberto pelo decreto n. 14.321, de 24 de agosto . · 
de 1920 em virtude da autoriza~;iio · constante do decreto legiM
lntivo n'. 4. i11 da mesma data e destinado 30 pagamento de 
D. Carolina Rodrigues da Cruz e aos h·ordeiros de João Rodri- . 
gues da Cruz, indemnlzaçlio que se refere á desapropriação fei
b para a construcoão da Estrada de Ferro Timbó-Propriá. 

Úf.. 2.• Revogam-se as disposicões em contrario. 
Camara dos DeJiutados •. 7 de dezembro de 1922.- Amolfo 

1/.odrioues de Azevedo, Presidente. - José Augusto Bezerra de 
MedeiroR, i • Secretario. - Huoo Carnei'I'O, 2• Secretario inte
rino. - A' ·aommisslio de Financas. 

\ 
N. ti70 - 1922 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. f.• Fica o Poder Executivo nut.orlzado a abrir, pelo 

1\finlsterlo da Via~;ão e Obras Publicas, o credito especial de 
56:090$181, para .occorrer aos pagalllenios. determinados pelas 
!Precatorlas do .Tuiio da Provedoria de Uruguay.nnn aos cre
dores William & Comp., successores dt1 William . & Jilllhos 
:~~3 ;583$631) 11 ~uJ!h~r~o ~o~to (2:1506~550) e por çon~ 4~ 
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divida de i65:f79$2U do. União para com os herdeir()s de 
Carlos Alegre. . 

Art. 2.• Revogam-se as <Usposlcões em ci:mtrar.lo . 
.!l.odn:oucs rle Azevedo, Presidente. - .Tosé Auousto Bezerra 
do jJferJeiros, i• Secretario. - Huao Carneiro, 2• Secrctat'io, in
terino. ~ A' Cômmissiio de Financas. 

N. i71 - 1922 

Emr.mdas da ·Camara ao projecto do Senado, de i92i, qufl 
autoriza a abrir, pelo . Mimsterio da Viação. o credito de 
:'100 :000$, para pagamento dn pessoal administrativo da 5• di
visão provisoria da Estrada de Ferro Oeste de Minas na cons
trucção do ramal do Barra Mansa a Angra dos Reis, em 1 9.21. 

N. i 

1\.rt. i• n. 2, supprlma-so •. 

N. 2 -
Ao mesmo artigo, parngrntp;ho unico - supprima-se: 
Camara·dos Deputados, 9 de de1.cmbro de i922. - Arnollo 

Bndrioues de Aze1Jedo, Presidente. -José Augusto Bezerra de 
Jledci~os, ~·Secretario.- Huao Carneiro, 2• Secretnrio. -A' 
Comm1ssllo de Finanço.s. 

N. i72- i922 

O Congresso Nacion11l resolve: 
. Artigo unico. Ficam reconhecidos pelo G·overno Federal 

os diplomns conferidos nor; gue complet,llrem os cursos de en
·gocnhoiro aA'T'onomo na Escola de Engenharia de Pernambuco, 
r! nara o cffeit.o de gozarem os diplomas em todo o territo
rió nacional as vantagens inherontes ao titulo, sendo a mes
ma escola obrigada a incluir no seu plano de estudos todas 
as disciplin!ls nnsinadas. na Escola Superior ele Agricultura. 
mantida pelo Governo Federal; ficando revogadas as dispo-
sições om· cont.rnrio. . . 

Oamar11 dos Doputndos, 7 de dezembro de 1922. - Ar
tlolfo Boll1"i(Jiws rle Azevedo, !Presidente. - Jo.vé Auyusto Be
ZC1'1'a de llledni'l'os, i • Secretario. - Huoo Carne'lro, 2• Seore
,tarlo. - -A' Commissiio de Instrucoílo Publica. 

N. 173 - 1922 

O Congrnsso. Nacional resolve: I 

Art .. 1.• Ficam reconhecidos pnlo Governo Federal os di
plomas conccdidqs 11os qu!J · complet~reT)1 os cursos da Es
cola Agricola Lmz elo Qn01rnz. do P1ra.mcabn, Estado de São 
(Paulo pnrn o offeito do gosnrom os diplomados em todo o 
tarrl tÓrio nnoionnl ns V1Hlti\S'6l1S lf!~erent~s llct tlt~lo, Sel\40 . ' ' ' . 
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a me9!11a escola obrigada a incluir no seu plano de estudos 
torlns as disciplinas ensinadas na Escola Superior de Agricul
tura, mantida pelo Governo F1ederal. 

:Art. 2.' Revogam-se as disposições em contrario. 
Camara dos DeputadQs, 4 de dezembro de :19122. - Ar

nolfo Rodriou.e.y de Azevedo, /Presidente. - José Augusto Be
:m'l'a de Medeiros, :1' Secretario. -· Raul Oapello Ba1•roso, 
2" .Secretario interino. ·- A' Commissão de Instrucção P.u
blicn. · . , . : 

N. :174 - :1922 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. :!' E' o Poder Executivo autorizado a déspendcr, pelo 

Minist.erio da Justiça e Negocias Interiores, com ·os scrvicos 
designados nas seguintes verbas, as quantias de 3.240:097$376, 
ouro c :102.534 :17 4$485, papel: 

(.4s tabellas explicativas (omm pubÚcada$ no "Diario 
tio Congresso" de :12 rle pezembro de :1922.) 

N. 175 - 1922 
'. 

· o Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.' Fica o Governo autorizado a mandar fazer o bri

tamento ' do trecho da Estrada de Ferro Central · do Brasil, 
bitola larga, de Murtinho a Bello Ho.rizeonte, empregando ·O 
cascalho ou a pedra britada, a juizo da administração da es
trada, despendendo até 500:000$000. 

Art. 2.' Revogam-se as disposições em contrario. 
Camara dos Deputa'dos, 4 de dezembro de 1922. - Ar

nt)lfo Rodrioues de .4zevedo, Presidente. - Jo.~é Auousto Be
zerra de Medeiros, 1• Secretario. - Raul Oapello· Barroso, 
2' Secretario interino. - A' Commissão de Finanças. · 

IDo mesmo Sr. Secretario, remettendo um dos autogra
pbos· da resolução ·legislativa sanccionada, que considera de 
utilidade publica a Sociedade Allianca Commercial dos Reta
lhistas, da cidade de Maceió, no Estado de Alagôas. ,.... ~-\r.;. 
chive-se. ·. · . . 

Do Sr. Ministro das Relar;ões EXteriores remettendo 
dous dos autcigraphos da resolução legislativa, sanecionada, 
que autoriza o Governo a despender até a quantia de réis 
1. 000: 000$. para soccorrer as populações do Chile, flagelladas 
pelo terremoto que convulcionou aquelle paiz. ~ Archive-se 
um dos autographos eremetta-se·..o outro á .. C!imara dos Depu-
tados · ~· · · . ·· · · 

Do Sr. Ministro da Fazendâ,·' remeUendo dÓÍls dos auto- · 
graphos da resolução legislativa, sanccionada, ·qu'e autoriza a 
destacar dos <fiireitos cobrados pela Alfarndega de. Santos 2 % 
llapel, até o maximo de 8. 000:000$, para serem .cempregados na 
construccão de um novo edifício para a referida .alfandega.
.<\rchive-se um dos nutographos e remetta:-se ·o outro á Ca-
mara dos Deputados. · .·· · 

Do Sr. Ministro da Marinha ,remettendó dous dos a.uto
graphos da resolução legislativa ,sanccionada, · que reorganiza 
o quadr:o do Corpo do Pharmaceuticos ga Armada Nacional.-, 
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Archive-se um dos autographos e remetta-se o outro á Ca
. marn: dos De puLados. 

Do Sr. mm•echal Luiz Antonio de .Medeiros communi
-<lando ter sido eleito presidente do Supremo Tribunal Militar 
na sessão de 27 de out.ubro findo. - Inteirado. 

Hequerimento de D. Albertina Weguelin de Abreu e ou
t:·a~, soliciLando ,a decretação da amnistia para os mi·Iitares e 
CIVIS que tomaram parte nos movimentos revolucionarias 
.desta Capital o de MatLo Grosso em julho ultimo. - A' Com
missão de Justica e Legislação. 

'relegJ•awma do Sr. Alberto Reis Lins Moraes, commu
nicando ter remettido um telegramma ao Sr. Presidente da 
Republica sobre a eleição presidencial do Rio· Grande do Sul 
enviando a respectiva' cópia. - Inteirado. ' 

O Sr. 2• Secretario procede á leitura dos seguintes 

PARECERES 

N •. 336 - 1922 . ' ' 

A' Commissão de Legislação e Justiça, tomando conheci
mento da reclamacão que ao Legislativo apresenta João Maria 
da Silva: Junior, contra a recusa pqr parte do Executivo de 
dar cumprimento á lei n. 4.474, de 14 de janeiro deste anno, 
a quem deu o encargo de organizar o processo de execução 
sob o fundamento de que os auxiliares da alta· wdministração, 
dessa lei, a julgam i~raticavel, prociU'ou estudar o assum
pto, offerecendo solução capaz de affastar a difficuldade en
contrada pelos doutos funccionarios, que daquella: fórma opi-
naram. . 

Antes. de mais, é. sobremodo estranhava! que, em quadra-
de tamanha' crise de habitações, mormente nesta Capital, es
tejam os. auxiliares do Governo a crear difficuldades, para 
praticar actqs tendentes a acudir tão prementes necessidades 
âo povo. · · · · 

.. Não seria tão facil ao Executivo, em um decreto regula
manar da· alludida lei, r~inove~ todas as duvidas indicadas e 
lhe dar cumprimento immed.iato, prestando serviço inestima

. :vel á população? 
Esta providencia não 't&riw já occasionado o preparo de 

operações financeiras, a installacão dos trabalhos precisos 
para o inicio das construccões? 

Não .está observando .. o Governo, não estão sentindo todos, 
in:felizmonte, quantos · aper.tos, que seria de embaraços, que 
horas de ·angustia vão soffrendo os ·.que não teem tecto, os 
que são proprietarios - os inquilinos -, os que precisam se 
subornar aos caprichos rasoaveis, ou disparatados dos se
nhorios, para darem guarida a sua familia? 

Não foi o Legislativo forcado a votar a lei do inquilinato· 
; (de restriccão de direitos), para minorar provisoriamente as 
torturas dos inquilinos? · 

Ainda agora não se vê nas duas Casas do Parlamento a 
apresentação de medidas, tendentes a modificar a situação ' 
afflictiva 1dos que não tecm seus nomes no Registro Geral, 
como tiLulares de immovo is? 

A imprensa, que é o natu1•al vehiculo das aspiraclies, 11as 
~niciaLiva~ e tam~em .das pecessidade~ dq poy_o, não .. :vem des-. 

::.r 
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de muito salientando as tristes condições dos inquilinos e ~&o 
clamando providencias em seu benefwio ? . 

As medida~ do excepção, ,já votadas pelo Congresso Na
uiopal, o aquellas cuja adopção se. procura, no presente mo
mento, prestam grandes serviços á populaoão, porque veem 
attenuar em parto a incommoda e precaria posu;ão dos me
nos abastados. Elias, porém, não resolvem, nem removem a 
crise. em: definitivo. · , 

Esta permancerá sempt·e em augmento, até que se cuide 
seriamente, sabiamente, efficiontemente do pôr em accão o 

. olemento unico ~ c:cclusi·vo -· e capaz d'e &ifa8Liil-a po1: pom 
pleto. Esse elemento é a eonst.ruccão de casas. Sem elle nada 
se consegue.- Delle deve o Governo cogitar com mais attenção 
do que o particular, pois é ao Governo que incumbe prover as 
necessidades do povo. . . . 

Em ,taes termos, dissemos e ora repetimos·, não parece · 
razoava! que em emergencia, como a presente, de falta de 
casasr falta reconhecida por todos, proclamada pela imprensa, 

. attestada em largas discussões no Parlamento e cor~oborada 
· em leis, tenha o Executivo difficuldade em executar uma Jei, 

cujo objectivo unico é satisfazer, sem demora, ás necessidades 
do momento. . · · ·· 

Dar cump1•imento, quanto antes, a essa: lei, ainda que 
preciso fosse recorrer á autoridade do Congresso para appro
,var quaesquer actos, indispensaveis á sua plena execuçao e 
~e. não. houvessem sido nella incluidos, era e é deyer i<!D ad-
mimstrador· . · 

Entretanto, acatando, com prazer, os justos escrupulos do 
· Executivo e respeitondo o zelo que clle procurou manter na 
obediencia á resolução legislativa, a Commissão de Legislação 
e Justica; em solucao ao embarace encontrado, para dar vigo~ . 
á lei n. 4.474, de :14 de janeiro de :1922, apresenta á consi
deraoão do Senado o projecto seguinte, esperando que elle 
per~tta ao Governo dar inicio á oonstruccao de casas ,nesta 
Capital, attendendo assim ás necessidades urgentes .da popu
lação. · · 

. Em taes condicões, a Oommissão de Legislação e· Justiça 
apresenta á consideração do Sena.d'o, esperando que o mesmo. 
me1•oça approyaçíio, o· seguinte. ' 

PROJECTO 

N. 80-:1922 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. :t.o A concurrencia Piublica de. que .. tratà a lei nume

ro 4. 47 4, de :14 ·de janeiro deste anno, terá por base os lucros 
das construccões, entre os limites de doze a dezcseis por cento, 
calculados sobre o óusto das mesmas, que . se ~e~ulará pelo. 
que geralmente se paga nas obras feitas por .admm1stracão. 

Art. 2.• O minimo annual do cincó mil contos, em con
sti•ucções, que o Governo está obrigado a ordenar, nos termos 
do art. 4 • do citado decreto, ficará reduzido ao numero da 
pedidos, reoebidos dos funccionarios si estes (pedidos) nãQ 
attingirem a cinco mil contos de réis. · . · 
· Art. s.• Após a entrega. das primeiras. construcções no 
valor de dous mil contos de réis (art. :t•, § ' s•, do oitãdo de
P~o:e!o), 9 9.o:V~r.nQ PB!lªBJ:'á ~ 1.aZ~:!: o pagaiDeJ:ltQ !i.as. .Q~a~ BCI 
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concessionaria ~ medida que estas, promptas, forem sendo 
entregues e aaeeitas .. 

Art .. 4.• O concessionaria fornecerá o terreno para ·as 
oonstruooões, entrando o preço do mesmo no orçamento que 
clle (concessionaria) organizar pm·a a construcoiío de cada 
casa. : 

. Art. 5.• Qua:lquer duvida ou omissão sel•á resolvida no 
conti•acto defini ti v o e as desintclligencias que occol'l'erem no 
andamento dos serviços, quer com relação aos orçamentos, 
quer com reSJ?eilo á_ execl!c~o ilas obras •. ao seu preco e ~ en
trega do pred10, serao decididas por arbitras, na conformidade 
do que for esta tu ido nos respectivos contractos . 

. Art. 6.• A fiscalização será feita pelo Ministerio da iFa-
zenda. . · .. 

Art. 7.• O fundo de garantia de que trata o art. 2•, § 20, 
da lei citada, irá até à ooncurrencia de mil contos de réis e, 
caso sobrevenha a diminuição · desse total, será elle comple
tado pelo concessionaria. 

Art. s.• Revogam-se as disposioÕes em contrario. 
'Sala das sessões, 9 de dezembro de i922. - E~:;ebio tJ,e 

Andr·ade, Presidente. -.. Jeronvmo Mêmteiro, Relator,!- Ir.i
neu J[achaclo. - Manoel Borba. -·A imprimir. 

N. 337-i922 

· A Associação Brasileira dos Pharmaceuticos é, incon-. 
testavelmente, uma instituioão de · alto alcance para o bem 
geral da sociedade, d'esde 1que ella se applique aos legitimas 
fins para que foi creada. · 

,Mereco do poder publico a melhor attencão e bem oom-
prehendida protecção. · - -

O pequeno favor que lhe concedeu a Camara dos Srs. 
Deputados, no projecto n. ~86, ora submettido á conside!'ação 
do Senado, merece aprovaoao. 

A Commissão de Justiça c Legislação é de parecer que 
seja o mesmo acoeito e approyado. 

SCaía das sessões, 9 de .janeiro de 1922. - Euzebio de 
Aiul1•ade, Presidente interino. - .Irineu Machado • ...; Manoel 

· Borba. - leronvmo Monteiro, Relator, 

PROPOSI0-'0 DA OAMARA DOS DEPUTADOS N. ·94, DS i922, A QUS 
SE REFERE O PARECER SUPRA 

9 Congresso Nàcionàl resolve: 
Art. f.• Fica declarada de utilidade publica a Associação 

Brasileira de Pharmaceuticos. · 
Ai:t. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
·Camara dos Deputados, 17 de outubro de 1922. - Ar

nolfo Rodrioues de Azevedo, Presidente. - José Auousto Be
. :e1'1'a ·de Medeiros, .fo Secretario. -. Raul Oapell.o. Barroso, 

2" Secretario interino. 
N. 338,... 1922 

'Ilomando cm oonsiderncllo o projecto n. 88, approvaao 
pela Camara dQs Srs. Deputadqs, julgando de utilidade pu-

.. -·.! - .• • 

', . ' 
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Jllica a Associação do·S; Chronislas 'SporLivos, de S. Paulo, .a 
Commissão de Legislação· c Jus Liça é de parecer que seja o 
mc&mo ap.provado '[lr.lo Sennrlo visto 1.r81L'ar-se de uma insti
tuição elo proveito incontestavel para o progresso e augmenlo 
dos exercícios pbysicos, em .geral, um dos elementos inclis
ponsavcis, lÍ bôa saucle c i ao desenvolvimento do individuo. 

Sala das sessões, 9 de d.~zembr·o· de 1922. - Eusebio de 
Arulmde, Presidente interino·. - Irineu. Machado. -· MarweZ 
Borba. - Jeronymo Monteirq,· Relator, 

. PROPOSI~ . .:\.0 DA CAM.~RA ~OS DEPUtDOS N, 1~8, DE 
SE REFERE O PARECER 

O Consresso Nacional resolve. 

1922, A QU!Il 

ÁrLigo unico /E' considerada de utilidade publica ,a As
sociação dQ~ .Qhronistas Sportivos, de S. Paulo; revogadas as 
disposições em, contrario. · · · · 

Camara dos Depntados, 8 de novembro de 1922. - Ar~ 
nolfo Rod?•iiJu.cs de Azevedo, Presidente. - José Auousto 
Bezerra de Medeiros, li• Secretario. - !Rarll Capello Bar1•oso 

.2• Secretario interjno. · ' 

N', 339-· . 1922 

. . A Commissão de Legislação o 'Justiça e de parecer que 
seja approvada pelo Senado a proposicão n. 109, da Gamara dos 
Srs. Deputados,que considera do utilidade publica 'O Club Spor
tivo de. Equitação, o Centro dos Commissarios OE' Policia do 
Disirictc · J~ederal, a União :Athletica da Escola Militar e a . 
Confederação Geral dos Pescadores do Bra·sil. · , . ·-

Trata-se, na hypothesé, de sociedades com fins utcis ú · 
cultura physicá doa associados e ao desenvolvimento de 'uma 
industria de incontestav.cl · conveniencia - a alimentação pu-
blica. . · · · 

· Não ha motivo para se lhe regatear quaosquor auxilias ou 
bonoficim: por parte do poder publico. · · · 

Assim, a Commissão entendo de seu ·dever aconselhar,·. 
como ora o faz, a acceitação e approvação do referido pro
jecto. . · · 

Sala das sessi;íes, O de dezembro de 1922 .. - Eusebio de 
'Andrade, Presidente interino. - Irineu Machado. - Jllanoel 
Bol'b{t. - J cl'onum.o lrlonteiro,' Relator. . 

PROPOSI,ç.::;o Di\ Ct\MARA DOS ÚEPU'l'ADOS N~'"10Q, DE 1022, A QUE SI> 
BEFEHE O PARECER SliPRA .. ' 

O Congresso Nacional resolve: 

ArL. 1.' São consideradas de uWidadc: publica: o Club 
Sporl.ivo do F.J:Iuitaçiio, o Centro dos Commissarios do Policia 

I 
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do Districlo .Federal a linião Alhlclica da .Escola Aiiliiar e a 
Confederação Gemi dos Pescadores do Brasil. 

.1rt. 2." llevogal!l-~ll a8 disposições cm contrario. 
Camara dos Dcpnlarlos, 7 de novembro de 1!J22. - llr·

nol(o" ,Rodriuncs d1! A:,•vcdo, Presidente. - José AU(Jttsto Re
;:;erra de M!.•deiroo~, 1" Sur.rctario. -. 'Ilaul Capello Rar·roso, 2• 
Scr;retnrio interino. 

N. 310-1922 

A Commissão de .Tusliça c Legislação, attcndendo a ur
gencia do assumplo que encerra a proposição da C amara dos· 
Deputados n. 112, de l!J22, c a circumsLa!lJcia de ser a ma teria 
alli contida producto rln demorado exame da Commissão de 
Justiça daquclla Camara, a que compareceu um dos membros 
da Cornmissão do Senado, é de parecer que a mesma seja ap
provada. 

Sala das Commissõe~, 9 de dezembro de 1922. - Euseb·io 
. de And1·ade, Presidente- Jnl.erino. - Jlanoel Bm·ba. - Jeromrmo 
Jlonteiru. -. Jrincu Machado, com as restricções que dirá da 
tribuna e ·vencido quanto ao · art. 3." 

PHO!'OE>li)ÃO DA CAloURA UOS DEPU~'ADOS N. 163, DE 1922, A QU& 
SE RF.FERE O PARECER SUPRA 

O .Cpngresso Nacional decreta: 

Ar!:. 1.• No DistricLo J!'ederal, os despejos de" preclios, re
queridos até. 22 de' dezembro de 1923, só podmão ser pedidos 
pela acção ordinaria de qUe tratam os ars. 05 e seguintes do 
reg. n·. 737,de 1~50. · 

~ Lo Si o inquilino no· etirso da acção m•dii1aria, deixar 
de pagar ou dc.positar judicialment.e, até o segnnc:o mez ven
cidCl, o alu;!:ueJ estipulado, anterior Íl noti.ficação a acção .to
rnará o CLil'So da acção especial do despejo. 

§ 2." Exceptuam-se da disposição deste artigo 08 despe-, 
.ios requeridos com fundame'nto nos nrts. ·ti e H .do decreto 

·. n. lf,40il, de 22 de dezembro de 1931. lJen; como os baseado~ 
em r:onfractos f'~eriptos. · 

' §. 3.• ~a. acç,ão de ·despeJo cm ,C(UO houver c.itação do 
sublocatat'IO, ·nos Lermos .do art. 8•, ~ 1° .do reff:rido decreto 
n. 4. 403, será permittida u defesa de~le no curso da me~ ma 
acção. · 

Art. 2.0 Nenhum mrin.dndo de reinlP.g-ra\:fín cu mnnutcn
çãr• do posse do immoveis, dentrJ do prazo dr, urt. I• desta 

. lei, ·e no Dis!.l'icto Federal, pndcl'ú ser concodiclo, sem que o 
réo :;o,ja ouvido em cinco dias·. 

Paragrapho uni·co. Si o réo pJ•ovnr· dont.ro no dilo prnzo, 
qu~ ó locatnrio ou sublocatario de Lodo 011 de ).'arte do im
rnovcl, cuja poJ~o é objocl.o do pedido, o mandado não po~ 
clr;rú ser expedido contra olle. 

S. :- Vol. X 19 
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· Art. 3.• A disposição do art. 10 do citado decreto n. 4.403 
.vigorará até o prazo estabelecido no art. 1 • desta lei. 

Art. 4." nevogam-se as disposições em contrario .. 
Gamara dos Deputados, 8 de dezembro do· 102·2·. - A.r

nolfo llodr·iauei de Azevedo, Presidente. - José Augusto Be
:e1'1'0 de Jllede-i'ros, 1" Sccrct.urio. - Costa Reao, 2" Secretario .. 

·E' igualmente lido, posto em discussão e, sem debate, 
approvado, o seguinte · 

PARECER 

N; 341 - i022 

· Afim de dai,' o seu pronunciamento . 5obr3 a petiçãÔ em 
gue o capitão-tlmente commissario da Armada Antonio Cabral 
de Lacerda solidta contagem do tempo que serviu como fun
ccionario publir.ú federl\.1, só para o eJ'feit.Q de reforma, a 
Commissão de justiça e Legislação do Senado requer a au
di'encia da Commissão de Mar~nha o Guerra sobro .esse 'pedido, 

Sala das Commissõos; 9 de dezembro .do 1922. - Euse
bio de And1'ade, Presidente, interino. - Godofredo Vianna, 
Relator. - Jrineu :Machado. -. Manoel Borba. - J eronymo 
Monteiro. · 

'' E' lido, apoiado e remettido á Commissão. de ,Constitui-
. cão o seguinte. 

PROJECTO 

N. st.....:.t922 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. i: Fica. extensiva aos . i'iscaes interinos do imposto 

:de consumo a disposição da lei n. 2.924, de 1915, que mandou 
addir funccionarics interinos ·o effectivi:Js de outros miniete
rios, aprovoitanr.o-so os ·agentes f'isc·aes ·interinos, dispensa
dos em virtude ·da referida lei •O que Já tenhn.rrr exercido o 
referido ·cargo por mais do tres arinos, sendo, do proferencia, 
incluídos nas vagas que se derem nos quadros fie fiscaes, in
dependentes do concurso o outras exigenoias. 

Art. 2.o Revogam-se ·as disposições oni cu.úario. 
Sala das sessões, 8 de dezembro de 1022. -· Jeronymo 

·Monteiro. · · · : . · 

ORDE~L DQ- QIA 
~·:' ~~,. : . 

CREDITO PARA O MINIS'l'I>RIO DA QUEilRA 

3• discussão ela proposição da Gamara dos Dcpul.aclo8 
n. 1 f7, ele 1922, que abre, pelo Ministerio da Guorr•a, um cre-. 
dito especial de 1.584:691$247, para occórrer ao pagamento 
das vantagens devidas aos officiacs reformados cm 1021. 

· Ap:])rovada, vae á sanccão. , 
' \ 

·'· 

I 
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Cl\EDITO PAUA CUS'.rlliO DA EXPOSIÇÃO 

3" discussão da proposiçfLO ela Gamara dos Deputados 
n. 121, de 1922, que abre, pelo Minisl.erio da Justiça e Nll
gncios Inl.criorcs, o crcdilo e~pcc ia! elo 1 G. 500:000$, para fa
zer face ás despczas com as obm~ :c custeio da Exposição ln-· 
t.crnacional até ~H de d.czembro do eorrcnLe anuo. · 

Approvada, vae á sanccão. 

CllEDI'l'O PAJ\A Ol'Jli\AIUOS. DA IMPHENSA NACIONAL 

3• discussão do pro.ic~·:do Senado n. · G6, de 1922, auto
rizando a abertura ele ·· um credito na impor·tancia de 
3.11 :~57$100. parl' pagamento de salarios devidos aos OJ?era
rws da Imprens:t Nacional e Diario O((f'icial, no exercicJO de 
1913. \ 

Approvado, vao á Gommissão de Hedaccão. 

. ' 
CREDITO PARA o' MINIS'l'ERIO no INTERIOR 

2' discussão· . .da proposição da Gamara dos Deputados 
n. U4, de 1922, autorizando o Governo a abrir, pelo Ministe
rio da Jus Liça e N cgocios Inluiores. um credito especial de 
27 -i$400 para regularizar • a escripturação ·do Tllesouro Na
cional no que concerne á acquisi~'ão de uma cambial de 700 
francos,. afim de . occorrer ú de~peza com a remessa de tra
balhos de alumnos pensionisLas, na Europa, para a Escola de 
Bailas Artes, · • 

Approvada. 
REVERSÃO DE PENSÕES 

'2• discussão da proposição · •da Gamara dos Deputados 
n. 122, de .1922; mandando reverler .em favor de D. 'Anna de 
Andrada Agniar, a pensão percebida por DD. Narcisa Gandida 
fi Narisa .loscphiua rio· Anclt·ada, horcici)'as ele José Bonifacio 
de Andrada c Silva, desde a da la do fallccimenLo de ambas . 

• Approvada. 

· O Sr. Pm1lo de Frontin (Pela .nrdmn)': Sr. Presidente, re
queiro 'a V. ·Ex. ,que consn!Lo co Senado sobr.o se· concede. dis
pensa-de .in1.erstiseio p:ll'a que a proposic.ão n. U2 figut·e na 
ordem do dia d~ an)anhã. · . 

·o Sr .. Pr~3idente ·-- Os Srs. c1ue cnnecdcm a dispensa de 
inLoJ·sLkio req·ucrida pelo Sr: Se.nador Paulo de Fl·ontin, quci
l'flm se manii:csLar. (Pausa.) 

I? o i conr.cdida. 

Dll'IJO}<IA og ENGiiNJJ:EII\0 INDUS'rnJM, 

. 1• discussão do projocl.n elo Senado n. GS, de fD22, docln-
I'anclo J,'Cconhccidos com D cartLCLcr ele ufficiacs o pax·a .Lodo~·· 

~··-
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os .effeitos, os diplomas de engenheiro civil o industrial: ex
pedido~ .pela Escola de Engenimria dA Dello Horizonte, já. 
equiparada ás suas congeneres .. 

AppJ•ovadO, vae 1\. Comm1ssüo do Ins~ruccíio Publica. 

Pl~NS.:tO A' YIUVA DO DR. CASSIANO DO NASCIJ'I'IEN1'0 . I 

· 2• discussão da proposicíio da Gamara dos Deputados 
n. lOG, · do 1922, concedendo ·a D. Anua Nunes Nascimcntó, 
viuva do ex-Deputado <tí .constituint~. Rer.ublicana, Dr. ~~le
:xandre Cassiano do Nasciml.'nto e b suas filhas emquanto · 
solteiras, uma pensão mensal de 500$0_00. 

Approvlida. 
. 

I•'llRIADO NAfliONAL 

. :!" discussão do 'projecto~do Senado n·. ü3, d11 1922,. decla-
rando do ·!'esta nacional o dia 5 d.e outubro em <homenagem .li 

, .nepublica ~>orLugue?.a e como confraternizaçií.o dos ·povos ·do 
lingua portugueza, naquella data integrados no regímen demo
cratico .. ··• . . 

Approvaclo, vali á \Goinmissão de Justiça e Legislação: 

CHEFE DE DIS1'RICTO SANITARIO · 

. Discussão unica du vt!to do Prefeito do DistricLo rl~ederal, 
n. 12!J, de W22, ti re.;oluçüo do Conselho Municipal que provê 
no cargo de chei'e de districto sanitario, o Dr. Mario de Moura 
Salles. · · 

Rejeitado, vae ser devolvido ao Sr. Prefeito. · 

.. , O Sr·. Presidente -··. Está esgotada a ordem do dia. 

O ~r. Euaebio de Andrade ~- Peço a palavra para· assum-
pto urgente. · 

O Sr· Presidente·_. •rem a palavra o nobre Senador. 
' 

O Sr. Euzehio de Andrade (pela m·dem)-· tSr. Presidente, 
tendq sido lido na Mesa o parecer da Commissiio de Justiça e . 
LegisJaçiío do Senado, relativamente á proposiclio ·da 'Camara 
sobre o inquilinato, requeiro a .V •. ·Ex. consulte o .Senado ~ 
concede urgencia para que seja immediatamente disCutida e 
votada. · . . · 

O Sr. Presidente - ·o si· .. Senador Etizebio de Andrade 
requer urgcncia para, que a pJ'oposiçiio da Camara, n. 163, de 
1922, referente ao inquilinato, ·seja immediatamente submetti
da á discussão e votacão do Sanado. Os senhores .que appro
vnm esse requm•imento, queiram. IQvantar-se. (Pausa.) .. 

Foi rejeitado. 

. O Sr: ·Euzebio de A~drade (pela o!•,JJ:rL)- sr, 
, requeiro vorificacüo de vptacllo •. , ...... . ' . 

Presiclcnt ... . ' ... -· ' ' ~ -' ~-· 

• 
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. O ,Sr. Preside~te - Os senhores que votam a favor do 
1equer1ment.o qn;mam levantar-se e conservar-se de pé •. 
(Pau.sa.) · · 

· Vot.arain a favor 26 Srs, Senadores. ·o requerimento foi 
approvado. . .. 

MODIFICAÇÃO DA J,EJ N .. 1.14•03, DE i92f' 

2• discu~siio da p:ro~~~iQão d:~, C:~;mara dos iDeputados tl:U·· 
meros 163, de 1 !!22, modificando n lr.t n. ·I, 409 de 1921 que 
trata da locação d·e predios urbanos. ·· ' ' ... 

O Sr. Tobias Monteiro - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Senador . . . 
. . ·· 

O Sr. Tobias Monteiro - Sr. Presidente, tomo al Úbcr
dade de chamar a attcnção do Senado para a importancia da 
questão, que~ pela segunda vez é submettida ao seu eJ'ame. 
Do'<o fazer~lhc a jnsti(!a de reconhecei' que da primeira ella 
·l~e meroceu muH·os cuidados. Renasce hoje porque se acre
dJf,a . haver inc(lngruencia entro o at•t. 1' da lei do inquilinato 
e o ·art. 10 e quiçá tambem·o arL. 6". · . 

Havia frequentes queixas rio exigoncias de prcdios alu
gados, logo depoi~ dn· iniciada a locação. 'fornara-sr neces
sario rlar· um praz·o mais ou menos l'aznavel para que ó inqui
lino tivesse ·a c~rtr.za de não ser incommodado nesse peJ•iodn 
de tempo, . · . 

Resu,Itou da discussão, em .que se lembraram varios al:vi
·tros, estabelecer .o prazo de um anno .Para a·s locacões ver
baes, na ausmicia de contractos escriptos. A lei, •porém; deter
minou que quando houvesse notificação para augmento do 
alugueis, essa notificação .só produziria offeito dons annoR de
pois de feita. · . · · · · 

Tendo· a lei de 22 de dezembro determinado que as noti
ficações fossem feitas com tres mczes dr. antecedeneia. no mez 
de setembro subiram ellas em numero consideravel. O f!Wto 
era natural, pois que pela pJ'imcira vez ia' terminar o prazo 
da primeira locilcão autorizada pola lei. As notificações su
biram então a 3. 22·5. st>rido que umas deLet•mínavam o deSt!,iO 
do proprietario, de elevar o aluguel; .outras,· porém, eram fei
tas sem declaracão ·alguma nesse· sentido . 

. · Levant.ou~se então a divergencia, havendo do ·um lado 
quem acreditasse que a notificação JHll'a o simples em de 
bom direito, pois a lei marcara o prazo de um .anno pa1•a as 
looacões vm·baes; r do qutro lado .quem rmtendesRe, que ha
vendo n aJ•t. 10 dá lei r.st.abelecido que n~nhnma ·nnt.ificação 
~cria feita sinão para pt·orluzir effeHo dnus annos depois. as 
notlficncões para ccss'acãn dP alugnel rle 11m anno envolviam · 
o desejo rle augmcnto dr. aluguel. Seria. portanto, um caso para 
a ,justiça, diante do trxto C'xpresso da lei, declat'ar de qur Iarlo 
estava a razão. 

!A Commissão de LegiRlaçãn c .Tmt.ictt rio Senado. da q\wl 
estiio presentes. varias membJ•ns, entendeu, segundo um pro,Je-:
cf.o do lol qne chngnu a ser a[lrrsentaclo no Senado, qur a lr1 
dcn>l'ia .~rt' inl.eJiprrtada, li:,:ando as disposit~lirs do nl'!. 1" :\s 
dos nrts, ü" c J:O. de sort.(' que. dizia o pro:iccto rle lei apre-

'• : 

I .. 
I 

'·-' 

. I 

. ·' 
•. '1 

'< /.; ~ 

"· 
• ••• r 



294 ANNAES DO SENADO 

. sentado, não houvesse no Districto Federal olóvação do alu
gueis duran1o o pl"azo elos mmos a seguir. 
, No mr.smo senf.ido foi aprescnf.ado, rnu.tatis mutamlis, ·ulll 

outro pro.iccf.n .1 Camarn elos -Deputados, do qual foi .Rcluf.ol' o 
illustr·c Dcpnf.arlo pelo Estado ele Pernambuco, Sr .. Gonçalves 
!\laia. 

A ,iusl.iQn. porl.anlo, inrla diante da lei que porvontm·a 
resnll nss1~ rins dous pro,i c c tos· apl'esnn f.nrlos numa. ru nou l.ra 
Casa rlo CongJ•Psso, SOJ•ia cha:marJu a decidi!' si a:q notifieaçõos 
CJillllllaUI'as paru ccssn.ofin ~ln aluguel e oJcva(;iío do mc~mo 
podl!t'iam ser· feifns c tnml.wm si a noLifícaçfio :f'oil.a simplcs
mentr. •t1nJ•a cessação. da locacão, podia ser considerada boa, a 

-despeito rla restricc,ão do art. 110. · . · ... 
A Gamara dos Deputados, porém, entendeu cort.1r o n6 

g'OJ'rlío rlrssa rlivm•.t:encia judicial'in. npr·cscntan.rlo n projecto 
qllo passou naquella Casa . do Congresso· o for anto-hontcm / . 
oll.ic'cln de est'üdns tia Commissão de Legislação c Jus'tiça e 
agor·a 1:. submct.l.ido a dcbal.c mediante· urgenc.ia ·que o Senado 
entendeu conceder. · · · ' ' 

.Esse projecto allcrou profundamente a tradição do nosso 
dimito; slrpprimiu' a acr;üo do despe,io, salvo~. os casos ·dO falt!l 
de pngamcntn, de avarias graves produzidas nas casas ·e veri
fiendas pflr' vistoria; c de cntr,cga ela casa no dono, pedida para 
a sua r·csidcncia, rupús seis mezes de tolerancia concedida pela 
lei. Esso pro.icet.o tambcm supprimiu. durante dous· annos os 
mandatos de mannt.cncão. c reintegração de posse, medidas 
asscgurat.orias do direito de propriedade. 

Ora. Sr. Presidente,· a accão faz parte visccralmente· do· 
dirnito; a nc(iÍÍO é a defesa do direito; sem acção niio na di-:
roif.o. Ha uma confn.são lnmcntnvel, que cu, sem ser ·,jurista, 
felizmnrrto não faço, entre a acção c o proce:.•so. A acção. é a 

. armn do clireilo, cmquant.o o processo é a fúrma ela mane.ial-a. 
O Codi;w Civil. nn .nr·f.. 7ií diz que «a I oclo" . dit·oi ln coJ'rcs
pondr. urna nceão rp.rr o assrgm•a;» I~sn quot• rlizerqnc lJa'cor
respondéncia. entre n natureza .cJo direito ·c· a natureza 'da 
accfil). E' indi~pcnsnvcl que a acção seja propria .o efficaz, 
para .produzir o cffeito devido; do cçmt.rario, o direito· fica· 
desamparado. 

Parece qno rccciando os effcitos . do espírito revolucio~ 
nnrio, no meio elo qual ella ainda ·se ·elaborava, a Constit.uiç1io 
dct.cr·minou que o direito de propriedade ficava mantido em 
!.nela a su,l plenitude. Vciu o Cocligo Civil c consagrou o ·prin~ 
cipio, rlizcndo qnr. a lei ·- qur. nos-lo caso 1) a Gon~f;í,J.uicii-n -· 
asscgm·a. nos propriotarios o. direito de usar, gosar ·c dispor 
de sel1S bens. , , · 

~i JJmn. lei elo processo púrlc alt.orar osso principio, ont.ão 
essa lei fcru n snbslrincia do direito· o deixa-o desarmado' da 
DJlÇiio que o poderia asscgnrnr. E' nesse caso lei subsf.antlva 

. o nffocla o pr·incip'io da irret.ron:of.ividado elas· leis, cst.a,bele-
cida pela Consf.if.ui(!iio. . . · ·. 
. 'J)ir-sr-lm que o prnjrcfn 'suhBI.il.nc 1ún'n acçl'ín nnr ou!.J·a; 
conccrlo n nr,.flo O!'dinnrin. :\ pl''Oprioclarlo que so ·c',ofcncln com 
a acciio ordinaria. . . 

· Eis a qucstilo. A todo o dircif.o cnrrospondl) ~r ma acc1to -
n11ncn ti rlrnmiA rrpof.il-n - dir. o Oodigo . .Civil, :\ :tcrfto or 
rlinarin é inefficnz pa·rn nsscgnrnr o tjiroito de proprl·edade. 
)j1 fJ. rnz.ijo ~ ~·Jmples: poln euq lenf,!dll.o, · ~elq ~m,t p~oceeeo, pe .. 
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Jos seus recursos, pelos seus prazos, ella arra!lta..se lentamen
te, nos dominioR da chicana, ningucm sabe até onde. deixa.nda · 
a propriedade desamparada, emquando que aquelle que a 
detem póde promover ·verdadeiro esbulho, em pt~ejuizo do !e-. 
gitimo dono. 

O Sn.. Er.oy DE SouzA- Apoiado. 
O Sn.. ToBIAs MoNTEIRo - Sem o despejo, a propriedade 

não tem garantias. Dá-9e na esphera do direito de proprieda
de a mesma cousa qne so dá no domínio da fnrQI\: a defosa .só 
é ern~az, quando estJL na altura do poder da aggressão. Nin
;;uem vae defender ·uma fortaleza, ameaçada do ·ataque de 
comnçarlns. cnm n>~l.r•alhndom~ n fuzis; Rão pt•ocisog canllúos 
de longe alc:mce. Da mesma· fórma não se defende um direito 
,com nma acç~o inefficaz. ·Do contJ•aJ'i-o, a lcgislatnrn ardina

. ria t.eria a liberdade do, por meio de leis de processo, annul-
lnr todos O!l direitos subst.anclaes, estabelecidos pela Consti
t.uioão da' Republica; seria o meio de entregar ás legislaturas 
c;rdinarias o meio de sophismar a existencia desses direitos .. 

O Sn. ELoy DE SouzA- Muito bem. 
O Sn. ToarAs MoNTEIRo-· Ao demais, Sr. Presidente, pa

rece-mo iniquo, :quando ha ·uma acção fulminante, como ó a 
acção executiva, para protegerout;J:Qs direitos, pelo menos, da 
ímport.ancin do direit.o de. propri.cdade, que se venha privar a 
o>l:a do acção summnria, que é muito menos violenta. As no
tas promissorias, as Jet.ras de cambio, os creditas hypot.heca
rio9, os credit,os por divida a advogados, a rnedicos e a cor
retores, toem, para protegei-os, a accão executiva, quer dizer, o 
pagamento cm 24 horas, sob pena de penhora. 

E' grave erro, quer parecer-me, ir, portant,o, além do que 
já csttí estabelecido na lei do inquilinato. •O• começo querem 
umas cousas. Ao fim dos novos termos Je locação, por con
trncl.os vorbae~. ha de produzir-se o mesmo effeito e a mesma 
J"T'if o. rln agora; virá um projecto dizendo: fica prorogado po
mnis tantos. :mnos o prazll e~f.ipuJado na lei nnmel'o lant•IS, 
cff! 1922. E a~sim cada anno, succe~sivamente, cada vez o prn
b!Nnn .,mais se a~rgravará, e ter-so-ha suspenso dei'initiva
mrnte a .acção do despejo. 

Vt\ portanto, CJ Senado que. adopt.ando o projecto. ferirá 
ri~. :norte o di1'oito de propriedade c tornará insoluvcl o pro~ · 
h lema que ó chamado a ajudar a resolver. 

o ·sR. Er.oY DR SouzA - Muito bem. .. 
O SR. TonrAs MoNTEm·o - A !c1. que se. pretende votar, P. 

contmproducrn/c., J,nis ciicrip!.a;; não revogam princípios eco-· 
n"micos. Estamos dea,nlc do um facto que só .poderá ser en
carado sob o asp~ci.(J dos princípios economic_os. Esso. fni.!l,) 
{! a crise do procura do quasi todas as ospccics de nocossJda.de~ 
humanas. Do 1014 a i!HS !louvo uma verdadeira Cl'iso <lrl 
of'fcrta no Rio <Je .Tám!Ü'<l. RewJrdo-mo da reportagem qno 
fr.z uma. das 1'o!Jms da tm·do desta CitJ)ÜJll. a respeil.o chl'>Ril 
cri$~ IJe lJabm fle alugueis. Só na rua elo C::tt!.ete havia trinl~ 
~ tantas casas para alugar u uma pav,inn c! esse Jornal (A Nmtq J 
~ra CC'nsngrada t1s ·imnr.ens rl~ssas c;!\sas o elos cnrtaze~· que i>.~ 

· pl'fareoi~m ~artl alugar. · .. · · · 
oO 1 Mo 0 • 

0 
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. Os proprieLarios então não pediram. auxilio _ao EsLado, 
como costumam fazer o commercio, a indust.ria e tantas clas
ses que, quando al'fligidas pela de.precilicão de seus haveres, 
rccO!'rem .á communhão nessas horas de difficuldades, so-
licitando amparo. . _ · 

'J'cmos em memoria a série de leis de protecção que, neste 
sentido, lecm sido feitas. A .ulLima foi a da pecuai'ia e .iá estl\ 
ern caminho um proJcel.o do leis para .proteger as madeiras de 
oxportacão. . . · . · 

Entretanto, parece,-me que se não tem em aLtenção a · 
importancia ria riqueza publica, representada pela pt•oprie-
dadc predial. . . . 

Considerando o numero de casas existentes no Distriel.o · 
Federal c, tomando para o valor de cada uma dellas. um 
valor que. não 6 exaggerado, mas que eu depois ainda dimi-. 
nu irei, digamos de 30:000$, quando ha casas que valem mi
·Jhares o. milhares de contos, chegaremos a um rcsult.ado do 
3. 883.000:000$, pura representar a l'iquezu fundada da pro-
priedade predial. ·· · 

· ·Si qnizermos baixar rslu proporção o não dermos !J vu-
. lo r de trinta contos a cada ·uma das casas, ·mas simplesmente 
o· valor 'de 20 contos, ·acharemos. a cifra, ainda muito consi
deravel de dous milhões, quinhentos e noventa e oito mil 
contos. · · · 

Tenho o prazer de dizer ao Senado ·que, conversando com 
o nosso mestre nesses assumptos, o honrado representante 
pelo Districl.o Fedel'UI, o Sr. Paulo de Frontin e communi-

. cando-lhe o resultado deste calculo approximudo, 'S. Ex. · 
disse-me que, por seu lado,· tinha feito ·sobre outras bases 
calculo da ·mesma natureza chegando a um resultado appro-
ximado. · ·· · 

0 SR .. PAULO DE#'FRONTIN ...:.. A cerca de tres milhões dO 
contos. 

•i 

O Sa. ToBIAS MoNTEIRO - A cerca de tres milhões do 
contos. . . 

· Ha dias consultei o provecto professor Sampaio Corrêa, 
nosso .eminente collega. e dizendo-lhe qual era a· minha esti
mativa segundo os element.os de estudo que tinha, úcerca do 
valor relativo á propriedade predial ·no Rio do .Janeiro, 

. S. Ex. entendeu que a média para cada casa deveria real
. mente ser maior de ·vinte contos do ré is. A industria de 
t.ccidos. que é a maior manufacl.ura ~o paiz, é representada 
em todo o Brasil por um capHal em acções e i:lebentlt?'es 
apenas de 444.597 contos. · 
. Ora, Sr. .Presidente, evidentemente é absurdo querer · 
guerrear uma riqueza desta importancia que é signal da 
grandeza nacional. · ' 1 

A valorização, a imporl.ancia da propriedade predial om 
uma cidade são signaes da sua grandeza, da süa prosperidade. 
da sua riqueza c dos seus elementos de futuro como a. bara
teza, a osl.agnacão, os procos esl.acionurios são signacs do 
docudencia o miseria. 1 

Em Munáos e no Pará, outr'ora . ..J,ão florescentes, offore
cem-se as casas ho,ie quasi de graça: süo como as. cidades 
mortas das margens do Paruhyba do Su1 o dos portos aban
donados, espalhados pela costa, onde oR velhos sobrados ~o-
be jum das pnnnla(;ücs ompobncc.idns. · 

' Ainda ho,io o mou nollJ'O amigo, Senador Ben,iumin Bar
roso, lembrava-me o caso ele um sobmclo,dcguclo de sua fa-
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milia no Aracaty e que nenhum herdeiro quer manter por 
preço algum, · ' 

0 S!t. BENJAMIN BARROSO - E' facto. 
O S1t. ToBIAS MoNTEIRO - E' o caso de S. Potesburgo, 

ciul.r'ora uma das grandes metropoles do. mundo, hoje dospo
.iacla das suas pompas imporiacs e nivelada ás condições 
ig·ualitarias dos cemíLerios. . 

E'' exactamente dessa valorização, dessa riqueza que sa
llem os recul'~os· finarweir·os da administração çla cidade, 
cada 11ia mais aifficil, -cada dia mais dispimdiosa pàr. causa 
dos grandes melhoramentos introduzidos pela civilização mo-

. dorna nos serviços municipaes. . 
. O pro,iecto do orçamento apre~enl.ado p~ra o anuo vin

douro pelo ex-Frefeito ao Consel•ho Mumcipal, orçava a 
despeza do tDi·stricl.o Federal em 83.049 :OIQ0$000. 

Pois bem nesta recita, a prapriedade. predial fornece um 
contigente de 49. HHl :000$• •. quer dizer, 61 .% • Ora, Sr. Pre
sidente, não sei como ~e· possa maHratar ·um contribuinte de 
315 ·da renda ·publica. Houve ;já um projcctv da Camara ,elos 
Deputados -. projecto pouco· feliz, repcllido pela· Commis;;ão 
de Finanças, como matefia de natureza municipal - .quo 
convertia cm imposlo Lodo o augment.o de !l(luguel feito no 

. Dist.ricto Pederal, .com sacrifício das· rendas municipaes. 
cl\. questão, porém, Sr. Presidente, que nos ·chamou ao 

debate, Joi produzida, principalmente, pelo effeito de 3 .. 225 
not.iificac.ões apresentadas no mez do setembro .. para termo 
dos altigueis de um anno'. O 1'acf..o é muito simples. Desde quH 
a loi concentrou num unico me1z, num unico pra;~o, a liqui-. 
dação de todos os contractos verbaes de dezembro ultimo, 
que se Oiperaram dnrante o armo na C·idade, é natural que 
esse numero tivesse certa imporf.arucia. Si, em vez de todas 
essas notií'icacões serem feitas num determinado mez, pois 
que todos os cont'ractos em v.irtude da lei do inquilinato ha
viam co.mcçado no mesmo dia, fossem disf.ribuidas no:·-. 

· ma'lmente pelo onze meze·s do anno, que aconteceria ? 
Toriamos 3.225 nof.ificacões divididas por .doze mezes do 
anno, ou mensalmente .268 notificações,. o que parece insen
sato considerar de vulto. dadas a extensão e importancia do 

. DisLricto .Federal, onde todos os mezes se fazem alterações 
nas cpndiçõe.• cos contractos de locação. 
: - O .SR. •LnlNEu .1\fACHADO - .Mas, . ·o nobre Senador não 

i,qnora, cm pri rr:eiro Jogar, que esse numero é inferior á 
cJfra oxata do notificações havicl,as; em segundo Jogar quo 
1houve nc.t.ificaoões. reit.aR pelas Varas. . 

0 Sn. TOBIAS' MONTEIRO - Ch·egarei. lá . 
.Colhi pessoalmente n numero nos C!lJ'I.orios dos dous 'dis

t.ribuidorcs do F1iro do Disl.ricto Foderal, cujos nomes declaro 
- O .Sr. Sebasl.ião Alves. rins PI•oloria·s. eo S1•. Gastão Toi-
xoirn. rlns Varns Federncs. . 

Dopois - oxacf.amonl.r como diz o nobre Senador pelo 
Disl.ricf.o ·Federal - as nnt.ificnções continuaram a ser feif.as 
mcnsalmenf.c, como se di!\'CJ'ia fazer e como se faz sempre. não 
~6 porqur. a lei n isso aJJIOI'izou cm relação aos conh·nct.os vrr
hnos, qJif! se nãn viio rrpr•ocluzir no correr do anno. como por
qu.o a lei tambem obrigou a nptificnções todos os contractos 
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escriptos que, não devem ser prorogados. Ora, como se sabe, 
. eR~os eontracLos cscript.os são por milhares o milhares, no Dis~ 

trwf,o Federal, não só rmra casas do morada, mas sobretudo 
ou quasi sempre, para t:tdas as casas de comnwrcio ou· de in~ 
rlustria, estabelecidas entre o Campo de Sant'Anna, o mar, a 
Lapa o· o litloral da Saúde. . 

0 Sn. EUSEDIO DE ANDHADE - Mas a crise é detormin~tda 
peloifacto rJesl.as notificnçüos termn sido feitas cm massa --
ao mosmo lompo. · 

O Sn. 'foBIAR MnN·rF.:mo -· Isso é consequcncia da lei o s6 
se da1·á uma voz por armo. · • 

. 0 SH. EUSEIJIO DE ANDRADE - 0 'aspecto mais grave da 
questão,_ no mornçnto, ,) t•. fact.o do d1~spcjo quast collcctivo da 
r)opula1;ao da CapJLal. Chamo a attençao do nobre Senador para 
rsto aspc·cto do prohl~mu. · 

O Sn. TR!Nlm l\fAr.Iuuu - A questão nüo ó attondor no nu-
mero das noUfica1;õos, rnas ás pessoas attingidas. · 

O Sn. 'l'ODIAS MoNTEIRO - Já mostrei quo não comprehendl) 
que ha.ia meio rJo que essas notificações nilo subam a uma cifra 
do ceJ•la imporLancia, do8de. que :i lei determinou serem e !las 
foílns em certo mcz. · 

0 SI!. EUSEDIO OE ANDRADll - A lei não determinou qua as 
nolil'icaçfies fossem feitas cm um certo mez. · 

O Sn. TomAs MoN·r~~mo - Sim;· no mez de setembro. 
O SH. EusEmo DE ANDRADE - Não determinou o mez dB 

~etembro; determinou tres mozes antes <Je qualquer contracto 
verbaL · · 

O Sn. TnmAA MONTEmo . .._ Pcrfeit.amente, trcs mozcs antes 
de qua.Jqum· conl.racf.o verbal, mas, sendo a lei datada de 22 de 
dczembr·o, todas .as modificações ·que se tivessem de fazer no 
regímen est.abolecido, deveriam ser notificadas no. moz de se-
tcmbJ•o o sll nesse mez teriam vulto. · · . · 

A prova é que em novemuro ,iá foram em numero de 108. 
]~Rt.e fact.o me faz rec.ordar outro, de algum modo, seme-

. lrnnte. Quando so. dccrel.o\1 a lei do divorcio em França, pela 
lei Naquet, do nome 1!0 seu autor, houve muitas uniões in
felizes que immediatamontc se desfizeram. Houve uma allu
vliio rio divm•cios. Gritou-se contra a lei, di1.endo que olla os 
favorecia. Depois. n crise passou .c nunca mais se produziu tão 
grande numero elo separações. E' precisamente o quo se dá 

· agora, com as notificacõcs. . . · 
O Sn. Etismmo Dm ANDRADE -,-. Madidas somolhnntos é que 

nós qucrr:mos votar afim do attendor ás. reclamações unanimcs 
da população. · 
· O Sfl. Tonr,\s MoNTI~IRO '.:._ Qnundo so discutiu o pro,iect.o 

da lei fie impt·cnsn. tiv~ opportnnidndo dO'roforir-mo no nosso. 
conccit.o egoístico de liberdade. Em ge1•al, queremos liberdade 
só para nós o não para outrem . · ' . 

Quando nüo havia criso de casas, ou antos, quando havia 
excesso do offcrta, não havia locador quo quizosso contracto 
ou prnso. Todo o mundo queria roservm•-se n liberdade de 
pntrar P'IU'a um~ CI\B~ ~ ~~Qir ~4 hor~s de~ois. A~or11 o pro~ 
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blema. é inverso. Agora esse processo não convém ao tocata-
rio; porque não ha. offorta. · · 

Em 1.uclo isso h a grande exaggero. A cifru. de 3. 225 casas 
aJjpnrece como ·um cyclono. Eu vi desdobrarcm-n'a varias ve
zes. Um dos jornaes da cidade fez um inqucrito minucioso 
nesse sentido, cu,io resfiltndo deu o numero quasi certo, for
necido pelos dous distribuidores. Li depois um artigos desse 
mesmo Jornal, cm que o numero de .notificações era de 20 mil. 
Em outros vi essa cifra elevada. a 00.000. 

Sr., Presidente, essa atmosphcra é artificial, tem por fim 
crear um cxaggcro no nosso espirit.o sob cu,ia int'luencia va-
mos deliberar. · · 

O Sn. IniNEU MACHADO - Isso não. 

O Sn. TomAs MON't'Emo - V amos v <ir. Segundo o recen
S€:amento .ha 129.445 habit.ncõcs no Districto Federal c são 
3. 225 âs not.ificações de setembro, nem tarJas feitas sobt•o 
prodios, mas tm:~bem sobre pessoas nas casas onde ha sub-

. locnt.arios. Foi publicado que s6 cm uma casa da rua do La
vradio., de cu,io propriet.ario so citou o .nome, houve 80 notifi
c:H"ões, quer dizer que nesse numero de 3. 225, não estão :l. 225 

. casas; nem exnetament.e 3.255 J'nmilias notificadas, 'mas 3.225 
pessoas, .muitas rins quaes (\ verdade, trazem atrás de si certo 
numero rlc outras. A proporção, cnl.rc o numero de habitações 
c o numero do noUfica(iÕCs é, port.anlo, de 2,4 '/'n, dous c qua-
tro dccimos por cento.. . 

Devemos nos precaver contra as facilidades com que nos 
sopram certas i.nformacõcs. Flatns voeis. Comparemos va
rias casos. Si em uma linha de bondes t.rafegam por dia 100 
carros c si por qualquer necessidade do trafico suspcndem-so 
dous bondes c meio cm Ires viagens, ficam ainda 97. Seria 
exagero gritar que .iú não se tem meios de viaJar em tal linha 
por fal!.a rlc transporte. Si ria cidade existem mil pharmncins 
e por qualquer mol.ivo fcchnrem 27, na mesma proporção, niío 
seria exacto dizer quo .iú não ha onde 'comprar uma gramma 
de quinino, qtw a população está rlQsampnru.da e sem medica
mentos. Si cxisl.cm 2. 000 açougues c por qualquer circumstnn
cin fecham 91t, não é .iusto dizer que ,ilí nüo se encontra onrlo ., 
comprar um ldlo de eat·ne. Si 10 millampadas' clect.ricas rlis~ 
trilmcin luz ·e se apagam 540, a cidade nitro •esUL ús . nscuras, 

. tc.da a população não cstú sem luz. · 
. · O Srt. Tfi!Nim MACHADO - Ande-se · quente c ria-se a 
gc,nt.c. / 

. o Srt. Ton~,~s 1\fONTETrto -· Por causa de haver propricta
rios, que· fizeram notificações talvez c.nm a intcnoão do augmon
t.ar alugueis, ndmillnmos llf\ proporl)fio total do 2,4 o/o, cncon
f.J•ou-sc a solncfio· de l'il?.Cl' uma lei rlc oxccpção para 97 o sciR 
decirncis por eÔnlo qnc não cslão nns mesmas conclioõcs. Con
siõ€ro, 'port.:mto, c'ssn lei nmn lei de injustiça, que não reme-
doia; mas rtg·gt·avu. a situacüo. . · 

Pois hnm, os numeras v:1n dosment.ir, nindn. mais, !'ssos 
exaggcros, osso. al.mosphcrn sob n qual estamos legislando, 

Até ns t'Spi1•il.ns ponderados, como o do mau presado. co1-. 
leg-a c amigo, S1·. Rcnadm· prlo Estado do Alagoims, se dmxam 
inflncncim· pm· elles, rnllnndo nr.strs t.c:~mos. No seu parccor 
n. !'lO L do nnno P:ISsado. l'OI'crc-so S. Ex. «á voracidade insn
oiuvPl elo senhot•io doshnmnno, que olova os aluS'llois no mos
: mo inquilino, tres, quAtro a mais vezes~; Di~ 1\inda: ~Quoti· 
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diannment.e - quer dizer, todos os dia!l, diariamente - por 
assim <lizer, •J inquilino é surprehendido com .um augmento 
do preço da locar;ão. .Ainda no parecer n. 242, deste anuo, 
l'llfure-!;e S. Ex. ao «Clamor que se vae fazendo vehemente 
na opinião». 

• 
O assumpto ainda não foi estudado á luz dos algarismos, 

no entanto, só o~ algarismos podem .esclarecei-o. ·vamos ver 
com quem está a razão. · 

A sit.nar;ão, antes da· guerra, era a seguinte: en1.1.913, o 
imposto predial, no Distl'iul.u Federai; rendeu 16. '/23 contos 
de réís; em ,1914, &ubiu a 17.542 contos de réis; Declarada a 
guerra, log·o no .mez de agosto começou ~ facto a p:r:oduzir os 
seus effeitos. Houve grande. exodo na c1dade do ·RIO de Ja
neiro, e o impo,.to predial VIJ,e mostrar qual .;i situação dos· 
alugueis desde então, 'de 1914 a 1918. . . 

.Em 1914, rendeu.clle 17.642 contos de réis; em 1916, pro
duziu 17.056; em 1917 cahin a 17.540; em 1918, chegou a 
17.760. Isto qucr.ctizer que entre 1914 e 1918 o imposto pre
dial conservou-,r· na cifra de 17 .. 000 e tantos contos, poucas 
centenas mais ·ou. menos. Entretanto, é preciso considerar que 
neste período foram const.ru idas 6. &58 casas, donde se con
clue que esse valor, accrescirlo á propriedade predíltl do Rio 
de janeiro, não so traduziu em nenhum accrescimo de renda do 
impos-to pr.edial. Porque? Povque_os preços de aluguel tinham 
baixado, não ha outra explicação.· .. 

O SR. IRINEV MACHADo·- Não apoiado i .. é porque os alu
gueis eram augr.1entados sem que .do facto a Prefeitura tivesse 
conhecimento. E' abuso mu·ito conhecido. 

. O SR, ToBIAS MoNTEIRo- Então v. Ex. faz a maior in~-
,iurla. . . · ' 

O SR. LoPES GoNÇALVES- Aos lançadores. · • 
O SR. ToBJA!; MoNTEIRo·-. . .. nos lançadores i:! a rimnicl-

pnlidade do Rio de Janeiro.· ·· · . ' 
0 SR. PMJW DE FRONTIN -· Nesse pcriodo, V. Ex. níto 

tem razão. · 
O Sit. Tom.~·s MONTEIRO - : .. que em geral são tidos por 

terríveis fiscaes. Ainda nestes ultimos dias, ·· tive occasião . 
de ouvir, do nosso nobre coUega Senador pelo Estado. de Ala- . ' 

· gôas, com quem tenho trocado idéas sobre· esse assumpto, que 
os lancactcres ôp Districto Federal são arguidos de lançar 
sempre além do valor real das propriedades. · · . . .. -

o SR. IRI/NEU MACHADO- Atéos senhorios.looagem os in
quilinos a declaràr que não foram augmentados os alugueis . 

• O SR. TOBIAS MoN1'EIRO - Os lançadores exigem .os reci-
bos; a isso são obrigados. , , . ,. : · · 

· 0 SR. PAUT.O DE FRONTIN - Ha lançad<Jt!'.OS que autorizam 
, a suspeita; cm geral, porém, são cumpridores dos seus ele.:. 

veres. · · 
0 SR. lRINEU MACHADO - E' verdade, 'mas ha alguns que 

não o cumprem. - '· :, . 
. · 0 SR. MIGUEL DE CARVALHO -.Permitta:.me V. Ex. Qual· 
a situa~'ão elo propriotario, quando o lançador: cobra imposto .. 
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supci•ior ao do aluguel -correspondente ao cobrado do inqui-
lino? · 

. 0 Sll. liUNEU MACHADO -·· '!'cm recurso. 
O Sn. 'foBIAS MONTEIHo - Só em 1919 houve uma pe

quena elevação do imposto. Subiu elle a iS. 762 contos; e 
cm 1'920 passou a 20.074, chegando em 1921 a 22.809 .• 

o sn: PAULO l)lo; Frtci.'!TIN - Pcrmitta-me v. Ex.: . a 
cobr•anr;a é feiLa pelo anno anterior, de modo q~e essa a!ta. 
de 1919, corresponde cxactamenll:l ao &lUlü ·anlt:i'lúr e -assun 
successivamente. · 

O SH. 'l'oBIAS MÓN'rEIRo - Perfeitamente: à 1918. Estou 
, me referindo, porém·, "aos dados colhidos cm cada anno. 

lss•o tudo quer dizer que rios. ultimas oito annos, de i 9~3 
a 1!!21, o. imposto predial .subiu apenas 6.085 contos de ré1s, 
emquanto no mesmo periodo se construíram 10.787 casas. 

· 0 SR. lRINEU MACHADO - Mas attenda V, Ex. ao valor 
·das casas. · . . 1 . 

. O· Sa.. '!'oBrAs MoN'rEmo - · Vou satisfazer ao desejo do · 
V. Ex. Eu acho. portanto, que quasi toda a elevação dos 
6. 085 contos :foi devida ás 1 O. 797 casas que foram construi
das, Vamos ver se chegamos a uma demonstração neste sen
tido .. · 

Dividido~ os 6. 085' contos pelas 10.797 éasa8, teremos 
563$, com que cada casa contribJJiu para esse augmento do 
imposto predial. Isso seria equivalente ao aluguel de 4 :691$ 
por anno,_ou ao de 391$ por mez. · 

Confesso que póde ser exaggerado, e vou abáixar essas 
cif1·as. 'Admittamos porém que esse aluguel seja apenas de 

. 3 :000$,, ou de .2·50$ por mez. Em uma terra, onde se alugam 
casas de tres contos e mais; até cento e tanto mil róis, •porque . 
dizem já não existirem casas de. menos de cem mil ré is, nesLas 

·condições, o imposto de. cada casa· seria de tresentos mil ré is, 
.· por anno e, todas e lias teriam rendido 3. 887 cl)ntos, que, va
. mos abater do imposto predial arrecadado. Encontramos cn~ 
tão 2.198 contos; ·como resto; ou difJ'erença para attribuir á 
alta dos alugueis. 

' . · Sabe V. Ex .. Sr. Presidente, a . quant,o monta essa por-
centagem? a 13,2 o/o, treze dous decimos por cento I ' . 

· Oro. está ahi a enorme carestia da locacão no Rio de Ja-
neiro, ·determinada J?clas·eifras. · 

O, Sn. PAUI,o DE FllON'I'IN - 1\Jas V. Ex. calculou até 
1 f.l21, com os lan.camcmtos de 1.920. e os IP-'andes nugmll'ntos se 
dP.ram no corrct• de 21 e agora cm 22. . 

0 Sll. TOBIAS 1\fON'f'HIItn. - .Fiz osso estudq de con,iunto O 
confesso 'que me surprehendeu o rosultado dos algarismos. 
'l'odol' os rn·ecos subh·am. · Mr.smo udmitf,indo que e~sus d
'frns e8tcjam de algum modo ligeiramente afastadas da .t·oall
dade malhomnf.ir.n, ninguem ignora. quo. todos os p.rccos subi
ram mnitn ·e não é do espantar que os alugueis subissem, so 
não só de 13, d~ 20 %, digamos. 

Em, um ostudn feit.n pelo Fomento Agricola do Minisle:·io 
da Agricultura sobro :19 genoros de primeira necessidade do 
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Districto Federal, nos ultimas i O ~nno11,. chegou-se ao resal~ 
Lado de que Lodos· cllcs suhiram a 80 % e a HO %. 

Não é muito de admirar que o alu~;ucl, que é tambem 
geneJ:o de J)rinwil'a necessidade, attinja em conjunto umn. 
pnri,entaH'Clll muito mais baixa, do l:l ·ou 20 o/o. . 

Os salnrios, os veneimcntos de toda ordem subiram, o. 
proprio subsidio dos senadores augmentou de 25 o/o • . Entre
tanto ningucm quet' reconhecer que uma propriedade Lão im
portante, que represçn,ta somma tão ponsiderayel da riqueza 
nacional, procure eqmvalente · elevacao correspondente ao 
desenvolvimento da fol'Luua publica.· 

'l'udo, portanto, leva a f:rer que quanto temos feito ~.:i 
5crve, neste terreno, para aggravat·· a questão. O proprio oa
recer n. 248, a que ha pouco ,me referi, dizia: '"Emquaitto 
houvet· W inquilinos para· uma casa, os alugueis manter-se
hão cm alta a despeito do todas ·.1s leis ç~criptas,:~- E a de;
p~il.eo dessa premissa, o parecer c•mcluiu contra ella.' 

Ora, Sr. Presidente, só ba um recur~o para esta .questão; 
é estimular, desafiar a iniciativa privada a tomar conta -
ai gamos as~im ...,.. da solução do problema. · 

G Sn. JoÃú L:YRA .,-. Apoiado. 
0 SR. TOBIAS MONTEIRO .,.... Desde ·o Governo do Marll!~hal 

Ilermes que 5ü fazem leis do iutervencão, todas ·ellas, produ· 
zind1• effeil.os negativos. 

J>roclama-se que o. negocio é maravilhoso; não ha re-· 
clamo maior do que· o feito ácerca da alta do. alugue'!. Era de 
esperar na natm·cza humana iodos os capitaes corressem 
a empregar-se nesse negocio, porque quando ·se diz que um ne-· 
gocio está dando resultado, todo o mundo corre para elle, como 
os capitaes correram para os cinematographos no Rió de Ja-
neiro.. . .. . . . . • . · 

O · Sn. ImNEU l\IACI!ADO -· Mas ha distinguir reoiliinentos · 
sobre predios já edificados · e · rendimentos sobre ·predios s 
~fi.. .. . .. · ' 

O ·Sn. ToBJ,lS MoNTEmo ..,... Dos prediqs acf.riaes, natural
.tlleuie; -é -uma quc!óLão do ofJ'eJ•ta. Ninguent pódo admittir. que 
um predio consüuido em 1850 se mantenha com o mesmo . 
àlugucl daquclla época, mesmo po'l'quo a propriedade passou 
de mão em mão, já não é do mesmo proprietario e é -nat'ural. 
que o Ultimo que a detem c a comprou a preço_ elevado, acom. 
panhc as •manifPstàcões da alta de todos os generos. , . 

A questão, portanto., é clara. Antes da guerra construíam~ 
se no mo de .Janeiro cerca de quatro mil o tantas casas; em 
1fl13, esse numer."Ji foi de 3 .928. De 1914 até agosto dr.~Lo 
anuo de 1922 construiam-se apenas 11.710 casas;· O mim 
r.aleulo anler·.ior do 10 mil casas: não incluiu as construcções 
do Dist.ricto .F-ederal eni 1922, porque eu estava .. comparando 
·essa prodlll~ção com o imposto arrecadado, e o exercício actual 
ainda está corr~ndo . Dou, assim, resr.osta ás observações do 
honrado Senador pelo Distrioto Federa , .Sr. Paulo de. Frontin. 

· A populaGãO •desta Capi!.al augrnentoU de 805.335, cm 1006. 
para 1. 257, &73, cm 1922, E' um .accrescimo maravilhoso que 
faz holll'a c dá prazer a qLlaútos amam o Rio do Janeiro. Ses
~enta e tres por conto em 16 annos. Ora, ~i de .1914 até hoje 

.. 



Q5 construccõcs tivessem continuado no mesmo pé nas mesmas 
proporcõcs de ·antes tia guct'l'U, onde teríamos chcsu.do ? /Em 
nove annos, si Livossemo~ adrniLt.ido q•uo el!as não progre
dissem - o quo ó um absurdo - c so conservassem apenas 
em ·quatro mil, Loriamos construido trinta o seis mil casas 
(3ü. UOO). Si, porúm, o movimento da cidade continuasse, como 
m·a de esperar, não se conslruiriam qualro mil casas ·por 
armo, mas quatro mil o qu inbentas, ou muito. mais. S. Pau.Jo, 
que tcrn orgulho da sua grandeza, do sou trabalho, da sua ri
queza, .o. anima a todo aqucllc que produz c parn..ella concorre, 
consl.róe mais· de 7. 000 casas por· anno, ao quiQ me infor
mam, emquanto o lHo do Janeiro está· reduzido a · edificar 
pouco mais de 'mil.! 

O SR. ltuN~ti !\!ACHADO - Mas, lá não houve E.'l:posição, 
para desviar a mão de obra. 

0 SR. TOBIAS MONTEIHO - i\Iao a Exposir;ão é deste anno 
r. cu estou trat:ando de' um .periodo de nove anilos. 

· Vê V. Ex., SJ'. Presidente, no primcil;o caso, dado que 
tenhamos deixado de quatro mil casas por anno, houve o de
ficit cte :z·,~ .. ~-20 casas. No segundo caso,· si as construeclres 
tivessem sub,ido a 4-. 50;(}, como seria de esperar, houve o de
ficit de 28. iDO casas. ·'l'hat is t]uestion. Eis o problema. 
Consiste ·cHe em preencher esses claros, cm supprit· essas 
casas. 

Os rnatutos do norte costumam dizer que para prosperar, 
basta que o Govemo não p1·osiaa. O Governo é o Estado. Para 
que 'O Jlio do Janeiro se desenvolva e cresr;a na razão de suas 
:forcas, só é P.I'IlCiso que o Estado não intervenha c o deixo 
oresce.r. Em vez disso, o Estado intervem para intibiar o ca
pital c desviai-o de applica~~õcs indispensavei.s ·á população. 
A Municipalidade não quer ver longe; só vê os ·pequenos im
post'Os de licença, de andaimes, de concertos. Não vê o des
envolvimento, a progrcssã.o, o ausmento 'da propriedade pre
dial, de ando clla tira o lei te, a substancia dos seus orça-
mentos; (Apoiados;) · · 

A Saudc Publica tem regulamentos razoavcis c respei.: 
tavcis, uM certo limite, e medidas de luxo, como outro dia 
disso 11m illlistl'e. i·cprcsonLanto do Districto J!'edc'ral na Ga
mara dos Depuf adas, aliás parti dar i o das leis de excepção 
contra a propriedade predial. 

No u•ltimo projecto cte orçamento apresentado pelo ex
Prefeito municipal í'oi suggerida a clevacii.o do imposto pre
dial a 14 'o/o cm cortas zonas da cidade. 

•. O imposto predial é o un.ico imposto de renda serio, que 
h& no paiz .. A indl,)stria fabril e b commercio pagam, até 100 
coutos de róis, 3 %; de 100 até 3'00 contos, 4 'i'o sobre accre
scido; do 500 contos cm diante, ahi pára, só pagam 7 % tam
boin sobro o ·o:tilodcnLe. 0&' creditas ou emprestimos bypothe
-carios 'pagam sómcnte 5 %. Todos estes impost.os são oo~ 
:bmdos sobre os •lucros ·liquidas. em quanto que o impost_o. pre
dial é cobrado sobro a ronda bruta, da qual sahem todos of>' t 
outros nnus, impos~os, ,seguros, concertos e até os calotes. 

Um iHustre collega contava-me hoje que só tem uma cas11. 
para morar. Em ccr'ta phase de sua .vida foi obrigado a atas

. tar-&'c desta Capital o alugou-a. ·Quando voltou o aluguel r~
peb~~o deu sómente pax:a custeax: .011 'reparO!\ iio!l estrago.s fe! ... 
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tos na sua morada. Hu um caso mais interessante para com- . 
pal'açüo entre o que paga a pr·opriedade predial e o que pa
gam as outras fontes de riqueza: é que os lucrps f<>rtuiLo&~ os 
premios do clubs de mercadorias, sorte de jogo de azar, pagam 
apenl\S 10 o/o. De sorte que o Estado ·trata melhor quem em
prega dinheiro cm jogos de azar do que quem o emprega em 
utilidades publicas. - · 

O r·esu!Lado de, tudo isso é que no anno do Centenarlo, quan
do es·peravamos que as edificações no Rio de Janeiro acom
panhassem ou dessem uma idéa do movimento asoencional 
da nacionalida·dc durante o seculo, nesse anno, em dezembro, 
c lias irão apenas a cerca de 1. 200, pois a til agosto chpga:ram 
apenas a 900, 

0 SD. PI\ULO DE FRoNTJN -. . Ahi a . causá foi a falta de 
operarios •. 

. O SR. ToarAs. MoNTEIRo· -. Mas, Sr. Presidente, costuma~ 
se dizer. que em geral o capital é tímido. Ora, si ha capital 
tímido é exactamente o que ~e emprega em,predios; não é só 
tímido, chega a ser oo:yarde; é o que foge das applioacões 
onde ha o desconhecido, como · a industria, o commercio, 
os 'quaes, si trazPm grandes lucros, exigem tambem fiscalização 
incessante, exame de todos os dias. Esse capital é, em geral, 
dos velhos, das·viuvas. dos orphãos, dos homens que exercem 
profissões liberaes, dos advogados, dos inedicos, dos que não 
teem tempo de olhàr a cada instante para a man~ha de seus 
negocias, dos homens que dizem: «<sto ao menos é de !(ledra 

·e cal; a gente e~tá vendo". Esse .capital asse.nelha'-se ao· que 
se applica 10111 apolices e diz: "No dia em que o Governo quQ-
brar, tudo estarú quebrado". . · . · 

l)or isso explica-se que esse capital, todo (]a mesma ori
gem, tenha absorvido as immensas massas. de apolices, emit; 
tidas .nestes· ultimas t-empos. E• exactamente o cwpital so
brant.e do emprego na propriedade predial. · 

Chamo particularmente a attel)ção dos -Srs. Senadores 
para .certas lei}.uras que um homem observador gosta de 
fazer: A leitura dos· annuncios de leilão. Antigamente, era 
raro ver-se uma casa em leilão, a não ser'por ordem de juiz. 
Agora, ha tres, quatro e mais pagiuas do Jornal do .Commel'
cio, diariamente cheias de annuncios de leilão de predi.os, de
vidamente autorizados por particulares. Quer .dizer: são os 
donos de predios atemorizados pelas leis de. excepção que es
tilo Ji.quidando as suas ,propriedades, sem encontrar .quem as 
queira comprar .. H a dous mez~s. si tanto, f?i a leilão, p~r 
motivo de herança, uma das mais beiJas propriedades da Pram 
de Bol.afogo, e qne valia, de olhos fechados, como se costmya 
dizer, em condições normaes, 300' contos de 11éis: Na primeira 
praca a ofl'erta cl!ilgou a ·260 cont.os. Renovaram-se ainda 
mais ns manifcstacõos das ult.lmas semanas êontra' a pro- · 
priedade, nas lo.is de excepção fia Camara dos Deputados. Na 
segunda m·aca esse predio alcançou apenas a offerta de :1. 9'01 
contos, isto é, 710 contos ,menos, em .menos(de um m!z· 

Ha oulto .g!'andc mal, produzido por quom nao e~tuda 
esses problemas, sob todo~ os seus aspcyl.os .. Eu tomo a liber
dade de chama•~ a nttcnçao elos honrados rcpresont.antcq do 
;Di~l:r.i.ctq Federal para ostc.• assumpto: os effcitos deste estad~ 
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de estagnação da propriedade predial, em relação a LoJas as 
industrias e ao comnJet'cio correlato~ bem como tí mão de obra 
e á Q.itua~ão· dos operarias de construcções eivk 

Em l!'ran~m, onde se produziu cl'ise idcntica, em vi1·Lude 
de leis de g-uerra, que come1;arn . a ser adoptada~ para volta 
ao estudo norm;ll, realizou-se ha ·poucos mezcs em Marselha 
um ccngresso da ;·propl'icté bati-u", da propri:~.lade prediCII, 
c, ahi, com aquella minuc ia com que os francezcs costumam 
estudar todos os assumptos, não só com os ~eus grande~ dons 
de analysc, mas tambcm de synthesc, chegaram á conclusão 
de qu.e a C!'i~e era devida prineirntlmr!nte · (t eslag'nilção das 
cons.tt·ucçúc$ e, 'sobretudo, fJOt' esses moliros e:·n a crise da 
industria melallurgica. · 

Ora, si cm vez de cerca de :1. o o o casas por anuo, con
struíssemos !1, 000, (fui a hypothesc que avent~i), teríamos 
construido a mais 3.000, Si avaliarmos cada umn dessas casas 
a 30:000$, calculo qull foi julgado acceitavel pcl0 nosso mos
tJ·e nesses assumptos o Senador Paulo de Fror.lin, tcriamo~ 
um accrcscimo de 90,000:000$000, 

Trinta por cento do ,.,alor da construcçiio sii1• sempr.r~ de,;~ 
Linados á mão de obra, por con:seg·uintc seri:lm 27,000:000$ 
para ·distribuir aos operarias de construc1;õcs ci·,,is, ou sejam 
por mez !!.250:000$. A' razão de 10$ pot' dia seria salario 

·para 7, 500 opei•arios, · · 
. Quero reduzir a cifra do. valor da prcipriedade c em v.e<r. 

de 30, admitto 2,0 contos, pois quero aJ•gumcntnt' c:om namoros 
irrisoriam10nte baixos; nc~se caso, o augrnento da riqueza se
ria annualmente de .(iO, 000 :000$, os salarios participariam de 
:.JO %, ou snjam 18.000:000$ P\11' anno, que dãí, 1.500:000$ 

. por mez, Pela módia de 10$ por pessoa, seria tJ'abalho para 
5, 000 operarios, ~ .. · . ,,, >l/. 

Não l1 somente jsLo que é preciso considet'ar. FaHam ele. 
rnentos do calculo para avaliar o lllW perdem ns opcrarios dns 
industriaes correlatas, l!,óra n cimento. muito ]louco cm
pregado nas · consf,ruccõcs correntes, dos apparélhos de ce
ramica que cstãn sendo subsf.ituido~ em grande parte pelos 
de ferro esmaltado, todo o material de construcoão 1) de pro
dlJCQão nacionaL . 

Desde 1Js IUlicerccs com sua liga de cal, saibro e ari.\a; as 
par-edes de tijolo com a mesnm argamassa; ·os travamonLos 

· com madeH'a do paiz, peroba do Campos, pcroba rosa; as cs •. 
qnadrias ·do cedro, as telhas, os encanàmenLus rlc. c.humbo, os 
ladrilhos, quasi tudo é industria nacional . 

Não podemos medir qual o prG,Jtl iw CJUC 1osLamos dand() 
a todas estas industrias, corJ•olatas das · construeções ch·íe, & 
t.odos os opcÍ'arios empregados nesse gellllro dL• trabal•:1o, 

. Poi'f.anio, Sr, ·Presidenta, quoJ' parecer-m•) quc estas lei.~ 
de cxccp~ões contra a propriedade. oão leis conlr:l C• trabalho 
do DisLricto Federal, contra os seus opcrnrlos. ermtra as snn8 
inclllstrlns, o set1 commcrcio, a sua riqueza, conh·.n o seu fu~ 
l.uro, contra u;; suas possihi!idndcs de dcscnvolyimcnto c de 
grandeza. São lois qnc arrastam as cidaclos :'i 1lecadencin. n 
pnrr.lysução, 
· Entendo, portanto, 
este aspecto, tão serio 

S,. - Vol.. X '! 

que devemos encarar o projecto sob 
c tão profundo, unico .~o!J o qual S(j , 
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deve procurar solução para o problema que cm ''ão elle pro-
cura resolver. . . 

Si o Senado rejeitar o projecto,· pelas razões que lhe aca
bo de dar, infundirá confinnca· c concorrerá para animar as 
construccões. Si o Senado, porém, o approvar, concorrerá 
para retardai' nada vez· mais a solução· procurada; para tornar 
ainda mais insoluvel essa importante questão. (Muito bem; 

, muito bem. O orador é cumprimentad;J,) 

O Sr. Presidente - Si não· houver mais quem queira a 
palavra sobre o art. t•, encerro a discussão desse artigo. 
(Pausa.) 

·· Encerrada. . ' 
1rne proceder-se á votação. 

O Sr. Eusebio de ·Andrade (para encaminhar a votaçlfo)
Sr. Presidente, o honrado Senador pelo Rio Grande do Norte 
disnutiu - e discutiu brilhantemente - o proolema apenas 
JJOl' uma ·das suas faces: o aspecto econo'mbo lã o tiómente, 
deixando, porém, a face mais importante da questão, aquellll 
á qual as duas Commissões, do .Senado e da Camara, foram 
chamadas a attender - attender e a resolver - de modo ina
diavel e urgente, tal como o exige o reclamo insistente de um 
numero avultado de pessoas a.ttingidas pelas notificações, vi- · 
sando o despejo imminente dé cerca de quatro mil familias da 
Capital da Republica •. 

A Commissão de Juslicn do Senado trouxe ac conhecimen
to e ao dehàte da casa n prodúcto do trabalho das duas Com
missões, da Camara e do Senado, coJ;.!su'bstanciado, no substi
tutivo apresentado, nem· só o trabalho do nosso operoso com
panheiro; Sr. Irineu Machado, trabalho que él1 Oommis~ão do 
·Senado havia adoptado como ·os projectos dos Srs. Deputados 
Nogueira Penido, Gonoalvas Maia, Azevedo Lima e Hethencourt, 
otferecidos na outra casa do Congresso. 
. Nestas condições, o Senado· fará obra de utilidade pul:i!J.., · 

ca, se approvar o substitutivo, que vem attender a um re
clamo da o.pjniiio .publica, ·e que vem resolver um problema, 
ao serviço dessa mesma opinião. (Muito bem; ·muito bem.) 

· O Sr. Irineu Machado - Peco a palavra para encaminhll.ll 
a' discussão. · · . 

. . . 
o Sr. Presidente~ Tem a .palavra o honrado Senador •. 

. O Sr. lrineu Machado (') (para encaminhar a votação)! 
- Sr. Pr.esidente, eu assignei o projecto com ' restrioclles., 
.As minhas restricO(Ies nlio silo, porém, as que.;foram enun
ciadas, da tribuna, peld meu lllustre collega,, .senadol' pelo 
Rio Grande do Norte. Sã'o de outra natureza e de outro ca
racter. Dil-as-hei da tribuna, na s• discuss6o; 

Além disso. assignei vencido, quanto ao. :art. s•, onde o 
:prazo de do'us annos, que a lei em vigor concedeu, como uma 
tutela do inquilino, para que as notifimicões' de augmento s5 
produzissem efteito depois de expirado esse biennio, foi mo
dificado para um anno, privando-se assim d inquilino de um• 
garantia que em seu favor já estA in11tituida· naa lel•;J 

. ~(·) Não fQi ;revisto pelo orado~., · 
I 

., I 

. . 
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I ·· Ouvi com muita att~ncão o discurso do meu honrado·col~ 
· egr. repres~nta:nt~ ~o R to Grande do No'rte. s. Ex. comba
teu a solucao J)lrHllca do projecto sustentando que o caso sq 
Pócl_e sct· resoi_YidO, de modo duradouro e el'ficaz por uma so-
lucao .economtca. ' 
. Não ha duvida que as soluaões economicas são. as effi-

. ctez:t~s em casos dessa natureza; mas, dada a ernergencia, a 
o~! lisa_? orn que. ~e e~eontram os legisladores para resolver a 
s~t~aoao de quatr~ nlll lares, niío podemos suboJ•dinar a dr.ci
sao de um caso lao urgente á ~oluçáo economica que·. ó sem
PI'C l~nta e dem~rada,, . . _ . . 1 : . 1 ::.rl'l . q problema da faCJhtaQaO das edtfioacõcs urbanas, não ha. 
duvtaa, deponde de um conJunto de medidas federaes o loenes 
que incrementem .a industria da cio:~stru,•ciín. Mu!Liplos 'sãÓ 

.o~ ~ystema,;, mui~Iplos o~ proce~SOii, conhecidos para incon
trvar a construcçau; mas qua1quet• uellcti ê ~empt•e !.ardo, e 
retardará de alguns annos a solução de um ·caso premente 
como o de. que se trata. 

Clhe!;mmos, por assim dizer,· no momento em que quatro 
mil nol.it'icacões viio protluzir us seus effeitos. Isso uccorre
rá no dia 22 do corrente. 

Acccito cOIIIO bons os dadns I'SiaLisl.icos J'ornccirlos pelo 
meu eminente collega. 1 1 l 

0 SR. TOBIAS MoNTEIRO - Foram colhidos na Prefei-
tura. r1 

0 Sa. IRINEU MACHADO - S. Ex., porém, esquece-se dO 
multiplo, quu du~e se!' o l'e$ultado .entre a multiplicação desse 
numero elo ·casas e de seus haiJII.anlcs. Ila casos cm que :1. 
noLit'icadio' é !'cita para !Jubilaçõe,; collcclivas, de !,0 a 50 
quartos," rJe avenidas de 50 c üO casinhas, c essas nolifica
çõils se rksdoht•at•iio dcpuis, nominalmente, cm despe,jos. 

· O senltorio, por commodidade o por economia, no I il'ica
t·á do uma só vez os ntOl'aflorcs lia avenida. Depois quanto 
l.ivcl! do pt•opot· o despejo, apresentará a cerl.idiw ·dessas no
t.ificacões, e int,imarti Ull) a u_m, sepnl'adamcnto l.otlos quat;-

. los hahi !arem essa nvomcla. :;ó· nesse momenl o ú que vort
i'ical'li quantas são as J'amilias, os lares ameaçado~. n em se
guida qual o numero de habitantes de cada casa iJospL1jada. 
Posso gat·autir ao Senado quo, nessa questão, esmo inlrros
sados algumas dezenas c não algumas unidades (Je milhat•es. · 

·l'nis não é digno de attenç.iio do Poder LcgislaLiYo um 
caso clcssa natureza, de tanta urgencia e gl'lwidacle. ·cm que 
porlefl'1 S0t' lançados á t•ua al!)·uns. milhares_ de eidarliios e 

. suas lamilias, quando da proprm argumontaçao do meu llOn
rado cnllrga so deduz que tem havido. deJ'icicncia do constru
ct;iío. a i.1ar do augmi:mto de população ? 

O Sri. l\[WUEt. DE CAavAf.HO - E como se iWOcÚt·ou am
parar alguns milhares de l'i]:milias expulsas das casas de
molirias ·! Qu11.l a preor.oupaçao do poder competente ? 

O Sil. IntNrm ~L\CH.\110 - V. Ex. l.om l.oda a razão. 
Exncttuncn I e, quando V. E:>. dos8e caso se occupou, longa
mente, ela tribuna dn f'n)mdo, 1:11 i;wul.mentc o S(!oundei. . · 

Ainda csln anno, dJsculllldo, aqm, o assmnplo, formu
lei um prol.oslo conlm n l'aclo rle sr cs!.at• rlospo.iando cen
tenas do pessoas qUtJ hnbit.m·um o mot•J•n do Casl.n!lo. reco
lhidas depois em go !pões, sPm hygicnr. r sem conforto, em 

· !Jlllf!, promiscuidade immoral, nos g~tlpõos . c barracões d.lll · 

,,\_ 
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pra~'a uli . Bandeira' e pelos suburbios afóra; negou-se procc
dencia (ts minhas in:l'ormacões, entretanto, depois confirma
das a despeito da nota official da Prefeitura, em multiplas 
enqwJtes fe i lu~ pelos ,iornacs desta Capital. 

A circum~taucia argllida pelo meu honrado cóllega Se
nador pelo Hio Grande do Norte póde ser adduzida como prova 
mai~ ela JlfJcessidnde da medida de emergencia, pois, S. Ex., 
ainda .iullica u Jacl o de haverem sido alguns milhares de 
hubif:antes desta cidade despejados de suas cacms, par.a serem 
abrigados onde~ ()musa) • ' 

A' llella csLrella? (Pausa) .corno? (Pausa).' 

l"ão se sabe. 
0 Sn. 1\IIGUET: DE CARVALHO - 0 que quero a<lentuar é 

que, quc,ndo se exige ;), atleucão do Poder Legislativo, nenhu
ma preoco~IPacão ~e tem com o procedimento. do Poder Exe
cutivo. O Poder Executivo é que tem de tomarp~ovidencias. 

. 0 SI\. IRINEU MACHADO - V. Ex. já reclamou providen
eias c foi JlOI' mim secundado. Si o Pode-r Executivo não to
mull as providencias necessarias, tanto peor para elle. 

Já tive occasião de mostrar quanto era grave desviarem, 
er. milhares de braoos, milhares de o!}erarios para as obras da. 
Jo~XJlOSi·l;ão, em momento em que tantas ·Calamidades nos af-
11 ig·iam;, aggravando-:so os pr.•e~tos das construc.c.ões, que su
bil·am de muito, com a falta de materiaes, mal· que se tornou 
maior pelo excesso de procura, c da depreciação cambial. Esse . 
c.cncurso de circumslancias cmbarac,ou as edificações, de modo · 
que as cifras das construcçõe.s novas não corresponderam ás 
nec,~s~iclacles rio augmento da. populaciio, sendo ellas insuffi-
c icntcs pal'U abrigarem o~ habitantes desta cidade, o ,que ainda 
torna mais neccssario ·fll'Oteger esses habitantes· por medidas 
dt>. emrJrgcu~:<ia, emquanto. as circumstancias não se ·norrnal!
zal't~m, de modo a poderem entrar as condicões da industria, 
do commcrcio de construcçõcs, dentro das leis acotíomicas; da 
r;rotcc~~iio economica dos poderes publico.s. · 

Pm· occasião da terceira discussão, direi da tribuna o 
que penso ~er a melhor solução Jurídica .pará o caso. Neste 
momento, não querendo atti,ahir sobre mim a grave respon
~ni:lilidade de vêJ' lançado~> ::·rua milhares de famHilas, não 
posso deixar ril• votar. pela ·p.roposieiio, compromettendo-.mc a 
c.sl udul-o ·melhor·, c a pro pôr. ou no orçamento ou de qual
quer outro mouo, medida~ de emergencia, que venham am. 
Il<u·nr ns habitantes do 'Districfo Fed1!ral. Só nessa occasião, 
T'osponderr.i (L notavr.l oracão elo meu eminente collega e ami:O 
f.l't•, o honrado l'npresrmtante do Estado 1o Rio Grande do Nor"· 
to~. (Jlltt'ito bem; m·nito bem). ' 

O. ,s~. Presidente -· Vou submctter a votOs os arligos da 
propOSI()aO. . · ·· 

Os senhores quo appt'ovnrn o arL '1', queiram levantar-
se .. (Pausa.) . 

Foi · appl'ovado. 

. O Sr. Tobias Monteiro - llcqucir'o a V. Ex.,: St•. P,i:eSi• 
dente,. veL'ificauüo tia volaciio. · . ~·· ,_ . ·• ·~·"' '' 
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O Sr. Presidente - Queiram levantar-se r.• conservar-~e 
do pé os senhores que voLamm a f!wot• do al'l. L tia Jli'O).losi
ção. (Pausa.) 

Vol aram · a favor 1 cl St·s. Sell!\tlores. 
Queiram Jevani!ti'-Se e conservar-se de pé o.ô. que votam 

conLra .. (l'a.usu. ) 
Vol aram conlra 20 Srs. Senadores. 
Foi rojeilado o arl.. 1" .. Fica LH'e,juuicada a Jll'Oflogi•::'io 

que vac set· devolvida ;í Camara dos Deputados. 
Nada mais havendo a !ratar, vou levantar a se;;:5iio. 
DcsigllO para ot•dem do dia da segui nl.e: 
3" discussiiLi, da prnpo~icãL• da Camal'll . rins DPJ•Utaclus 

n. üü, de Hl:!:t, que abre, velo ~linistcrio da lo'azenrla, '·' ereditu 
,. especial dt! 1:017$, [Jara pagamento a D. Di.!Diindu Claudina 

Soares, vim·u do mandador do Arsenal de duut·ra, Paulo '.L'ei
xeil'll Guimat•iios. do pensão fie monlrJJlir) (com )JIII'ecer {rroo
ravel da. Comm'isstlo tbe FiiWII~.·tr.s, n. !!:iS, de /!122); . , 

3" discussão. da proposiefto da Camara do;; Depuladus, nu
mero G.:L, ·dn :l!l22, que abre, p!!lo ?llinister·in da Ag•l'icull.m~a, n 
credito egpecial dtl. 4:200$, lluro, para pao;amenlu do pr·omio 
de viagem conferido ao engenheil·o de minas .Jo,;é Bapl.isl.a rln 
Oliveira, da Escola dn Minas de Om·n :Preto (r:om JWI'Cr:er J'a.
vo7•avel da Co7n7ri.issrío de. Fintmços,·n. 257, de l.922); 

3• discüssão, da proposição da Camam dos Depu Lados nu
mero '122, de Hl22, mandando reverter em favor de D. ,\n.na 
de Andrade ,\,guiar, a pensão,porcPbicla por DD. :\'arcisa Can
dida e NaJ•cisa Joseph i na d~ Andt•ada. herdeiras di! .rosé Bcmi
i'acio de Andrada e Silva, desdo a dal.!t dn falJ,•cimenlo clil 
ambas (com: paret:rn· {a:voraiH:l da Comrnisstio tle Finall(:as, 
n. 3-10, de -I!J22): 

1• discussão, do pro,ieelo do Senado, n. 7f, t!n 19!!:?. consi
derando de utilidade publica a Caixa Rural rle Xova Friburgo, 
com sédc. na eidnde rlo mesmo nome, no Eslado do Ilio ele Ja
neiro (com. 1lai'I!CC1' ravoravel da Comm:iS.\'IÍO rle Cimstituir;ãr., 
n. :UI, dr. -1!122); 

::!" diséussiio da propo~icão da Camarn do~ Dr~putados nu
mero 58, de I !l22. quH abre diversos creditos para pagamento 
de pcnsão a D. lgnacia da llocha Vieira; r1ara puhl!eal;ãn riu~. 
Obras «O Senado e os Senndorr.s» e «Qnasi um seeulo de poli
tica brasileira» IJ para g'l•nl.i!'icu~iin addieioiial 'a funccionarios . 
da SPcrnt.aria da Gamara. dos Deputar! os (rJom. pm'tH:cr f'm!m•avel 
da Co·mm.isstia de .Finanças, n. 227, d~ /.922);.. - .. 

2" discussií·n da proposiciío da Camut•u do~ Deputados nu
mero t:lo, dP ·1022, que abri' . .poln ~Jinisl.erio da Pazendn. " 
crnclito espmdal dr fi:'l: l 00$51i::J, pam pugnmr.nfo do I] UI' ,: de
vido ao Banco do Crerlilo Gernl, llessionurio de Fefippn Mon
teiro de Barros (com pal'l!ct:1· (01!0rovc•l da Cornmisstio du Fi-
nanças, 1.1. a:u, de ·1.922\; ~ 

· 2• dlscussllo da propnsicão dn Gamara dos Deputados nu
moro fll9, elo 1922,. que abre. pelo ?IIinistcrio do lnt.et·im·. o cre
dito especial do · 4 :94í$180, para paga monto a .Alexandre 
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Cazzaui, por fornecimentos feHos M Instituto Electro Teohni-< 
co (com emenda da oommisRiíO de Finanças, parecer n 32/f 
de 1922). · • 

Levanta-se a sessllo ás 15 horas e 20 minutos. 

130• SES~!O, EM 12 DE DEZEM!BRO DE 1922 

PRESIDENCIA DO SR. .ESTACIQ COIMBRA, PREBIDJDNrriE / _ 

·' A's 13 e ·112 horas abre-se a sessão, a que concorrem os · 
Srs. A. Azeredo, Abdias Neves,· Hermenegildo de Moraes, ·• 
1\Icndonca Martins, Silverio Nery, Lopes Gonca~ves, Lauro 
Sodré, Justo Chermont, Indio do Brasil, Godofredo Vianna, 
Costa Rodrigues, Benjamin Barroso,. Eloy de Souza,_João Lyra, 
.'!1obias Monteiro, Antonio Massa, Manoel Borba, .t!jUSebio de 
Andrade, Siqneira de Menezes, Antonio Moniz, . Jeronym<) 
l'i1onteiro, MarciJio de Lacerda, Nilo Pe.canha, Miguel de 
Carvalho, !Paulo de ,prontin, Irineu Machado; Bernardo Mon
teiro, Alfredo Ellis. Alvaro do Carval'ho, Luiz Adolpho José 
Murtinho, Ramos Caiado, O!egario Pinto, Carlos Cavaicanti, 
Affonso Camargo, Lauro Müller, Vida! Ramos, Fe!ippe · Soh
midt c Soares dos Santos (39) . 

Deixam de comJ)arecer com causa justificada os Srs. 
José Eusebio, Antonino Freire, João 'I'homé, ,Venanolo 
Neiva, Carneiro da· Cunha, Rosa e Silva, Araujo Góes, Gonçalo 
ft,.JI emberg, Moniz Sorlré, Ruy Barbosa, Berna1~d·ino Monteiro,·-
Modesto Leal, Francisco Halles, Adolpho Gordo, Generoso 
Marque~, L;.!•los Barbosa r V~spucio de Abreu {17). 

E' iida, posta em discmsão, e sem debate, approvada a 
acta da EP~ilii'l anterior. . . · . 

o Sr . .f• Secretario de.clara que não ha ~ediente. 

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

O Sr, Presidente- Tem a palavra o Sr. TobiaR Monteiro, 
préviamente inscript(l. ' . · · · 

O Sr. Tobias Monteiro - Sr. Presidente, ninP'Uem diga 
cdeste pão não com orei nem desta nsua beberei». !Nunca pen
sei em minha vida ter de apanhar cousas soltas na rua a 
meu respeito. · Ntmca o fiz; informaram-me, porém, e~ ta ma
nhã. ter sido dito em publico quA nn mo tinha provnlecido da 
minha posição de senador para rlefendor interesses privados. 

O Senado conhece-me muito pouco, porque apenas ha 
dous annos tenho n. honra de fazer parte do seu gremio; mas 
estou certo que a impressão quo terei doixndó. nos meus colle
g(ls ~ão é de ler .. jtímais, om occasiiio alsumn; falindo a quem 
quer que scjn, nesta casa ou ·fóra dP.lla, em mnteria de in-. 
teresse privado. desde que o meu Estado me conferiu a 
honrn do mandato que procuro dcsempen'har na medida de 
minhas forças. 
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Os SRs PAur.o DE FRON·l'IN 1,; Er.oY DE SouzA :.._ Muito bem. 
O Sn. TomAs MoNTEIRo - F6ro deste recinto, ft\rn de po

sicões sociaes, fóra de qua1q!fer cargo publico, auer de man
dato popular, quer de nomeaciio administrativa; tenho a liber
dade do exercer a minha ncf.ivi dade como bem entenda a 
como podem fazer todos· os habitantes .no paiz. 

Devo explicações ao Senado dessa arguioão. Defendi aqui, 
·não um interesse, mns um direito. assegurado pela Constitui
ção. E t~Jo.nfo b rlcfenderla se nelle fossP. envolvido, como o 
defenderia cm outras condições. A prova é que tenho delxadu 
o Jornalismo ha 11erca de 15 nnnos, quando nesta Casa se dis
cutiu a questão que i:nteressnva :1 liberdade do pensamento e 
nos direitos decnrrcntes dr~sa liberdade. eu estnvn ao lado 
desses direitos. Nos primeiros dias em que aqui se discutiram 
as medida! que come~.nvam a ser tomadas em virtude da de
cretação do estado. de sitio. fui a primeira voz que se levan
tou, advertindo ao Governo de então contra os excessos de 
que appareciam as primeiras nnticias, inclusive de encarce
rnmnnfo de presos polif.icos. . 

O direito que· estou defendendo n um direito legitimo. 
tanto assim que a Constil.uição o consagra. Si qualquer um 
do~ meus honra.nos collegas. advogados ou militares, vies~e 
amanhã imrmnlwr nm prnjor,t.o, nm qun nnrvnntnra fo~se posta 
em risco a liberdade profissional. fi:mndo. por exemplo. o es
tipendio que devesse receber cada advogado por seus serviços. 
ou um prn,ir1~fn o.un norve.nfurn ferisse de aiA"Um modo a segu
rancn qui' a IConst.ituir,ão .. deu ns suas patentes e nos seus 
nostos militnrrs. qualqnnr r!cllE>s. nssim TJrnccr'cndo, estaria 
defendendo, não interessa. privadM. mas os sem; direitos as
segurados pel n Cnnstitu ir,i'ín. 

Devo confessar que eu. como varins pronrictarios, nssus
f.adn~ pelns JoiR ne cxocpcão. votada$ ultimamentr. n respeito 
da propriedade predial. quero precaver-me contra as incerte
zas do din rlr. amnnahií r fransfwmnr fndn~ n~ lor.noór.s ver-

·baes em Jncnc:õPs M(lrip'nR; por isso não deixei prorogar.;se 
nenhuínn daquellns. , · . 

Qnanto :Is minhas rclnr,ões com os m~:.JR inllnil!'lo~. nos 
innum~rnR nnlnr.~frs qtw frnhn r~p~lhndo nela r.idnd,.. r alu
gado ii rnziin ele 300$ c ~00$. cumpro o dever de dar 'infor
mnr,õn.q no ~rMdn. afim n~ nur 111nifn~ rln, m~na· roJin~a~. 
com qur.m t~nho a hnnrn d~ nrivnr. saibam r.nmn t>xerço 
n fyranni.a rl~ prnrrir..fnrio· rxplnrnrlnr .. 

Von ·nPI.erminnr os nluguois. se:;undn n~ r,1aR: S .. Tanna
rio. Em -[1~02. n~ ·alugJJeiR P.rn.m. rm Abril rll' HH2. rlc 250$. 
D~vn dn~ln.rnr nrr.vin:ment.l' qnn.I'R~nR notnq nnnr.m Rrr vr~ifi
nadnR nos lrnr,nmrnt.ns offir.ians rln. Prr.frifnrn. Sri n t.rrrn rm 
qur. vivn 11 f.omn nrMnnr,õrs Mm nntrr.nrlnnda. 

Em .innniro di' Hli5. nssn almmrl haixava n 2::10~; nm ou
tubro no 1918, voltava n 250$: em ouf.uhro do 1!l20. snbin :i 
280$: no sorte crnc cm clous nnnos c oito mo1.cs r.nhin· dr 201!: 
n clono iR nc o ii o nnnn~ augmenf.nn mais 3()$ nm rrlac.ãn no 
prr.r,o rlc hn dez nnnos pas~aclos. 

0 Sn. SOARES DOS 8AN'1'0fl -V. Ex. ó um proprietarici 
rnrissimo. 
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O Sn. TotHAS l\loN1'EIHO - Apenas deseJo que me reco· 
nheçarn autoridade ele J'allar sobre c~te assumpto. · 

nua Salgado Zenha- Em junho de 1912, aluguel de 330$: 
em 1914, mez de ag·ostu, cahiu a 300$000. Tudo isso confirma 
a crise ele aluguel rles~e pet'iodo; em fevereiro de 1!Hrí, cahiu 
ainda a 270$000. Bu ia acompanhando as condiç<ies dos in
quilinos. Em Julho .rlé :I!H6, cahiu ainda mais a 250$; em ou
tubro dn 1918, RtÜilU um pouco, 300$; em outubro de 1920, 
chegou a :350$000. Em 1921, vagou uma casa. Fez-se novo 
contracto com o alug·uel de 400$000. De sorte que, no inicio, 
o alug11t'l foi de 330$;· começou a cahir dous nonos depois a 
aOO$, a 270$ o a 250$000. Em 19:20, oito annos depois, atting·iu 
a :J50~, isto •!, 20$ mais. 

Hua Salvador ele S;\ - Em Janeiro de 1913, 450$; aluguel 
inicial; em fcvm·eiro de 1915, cahiu a 380$; em .iunho de 
1916, cahiu a aliO$; em janeiro de HHS, a 310$000. Em 19Hl, 
ileram-se vag·as, entraram inquilinos novos, oi'fereceram me
lhor pagamento c foram acccitos a 100$, preço. lOUJl'IJ ainda do 
prcr.o inieial. S6 cm Junho, para um outro novo inquilino 
elevei a 450$, o que era h a sete alinos antes. Em 1921, esse 
alus·uel voltou, para todos os· inquilinos, ao que tinha sido 
tlll1 1913, a 450$000. Em janeiro de 1922, houve duas novas 
ofl'crl.as, que acceil.ei, de 500$ e 550$000. 

Hua Martins Prmna: alug·uel inicial, 250$000. Cahiu a 
. 230$ em l!H5 c a 210$ em 191.6: voltou. em 1918, a 250$, 

para em julho de 1920 e em ,janeiro de '""Q subir a 270$ e 
:iDO$. Analyse: durante quatro anuas uma baixa de 20$ a 40$; 
rlepois, voltou ao primitivo prer;o; c só em 1918, dous annos 
depois, alta de 20$, para agora, depois de oito annos, .attingir 
a um augmento de 50$000. 

Não se alterou o primitivo aluguel de um inquilino que 
allegava condições precarias, dizendo que só poderia pagar o 
primitivo preco. Tenho como nórma attender a certas pessoas 
que me convencem da sua situa~ão de difficuldades. 

Na rua Professor Gabizo tenho uma villa de pequenas 
JJUbitar;ões que foram alugadas, lla oito annos atrás, a réis 
120$000. A nenhum dos. antigos inquilinos augmeutei um 
vinteru, desde HH4. Todos elles, ali;ls, são pessoas de certa 
cá'f.egoJ'ia. Quando vaga uma casa - o que tom raramente 
acontecirlo, nos ull.imos annos - tho nffcrecem pret\OS mais 
elevados, tJ não tenho a ing·enuidade rle recusar. • 

. Sendo essa, Sr. Presidente, a minha manr~ira de proce-. 
I dr.r como propriol.ario .. não me Sfll'VÍ ,da miillla eosioão qe Se· 

narlor [lal'a rlere,nder mteresses pm·I.J,culares, no propost~o .rJe 
augmenf.ar as m111has rendas: mas Simplesmente· defendi um 
t.lir·oilo que a Constituiciio assegura, não só a mim, como 'a to
dos os brasileiros. Peco desculpas ans mnus nobr(1S collegas 
por l.or tornado sua attenuão com assumpt.ci de nat.m•ez1L rn·i.:. 
vart!_l, loman!lo o seu tempo tão precioso para matorins de cle-
vaçao. (Jllm.tu b~m: rnloto bem.) , · .. · .. 

O Sr. Presidente· - Tem a paiuvm J.;SJ•. LU UI'•' Soclré. 
' 

· O Sr. Lauro Sodré -- Sr. Presidente. uma folha que se 
crlit.1~ ncstu . Gapit,al, .4. Pat1·ia,•em sua cdi!;ão de .19 de no-
vcmhro prox1mo passadü, estampou a seguinte local: , 

. «F.sf.amos aut.crrfzados a contestar fo1•malmente ·uma 
local de 11111 vesp.:rtino. om que se dizia gue o Sr. Sena·· . 

·, 

I • • 

I 
I 

I 
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dm.· Lam•o Sodré (> contrario á concessão da amni>H ia 
ao:; militaJ•cs .implicados nos movimrntn~ revoluciona
rins do ,jJJIIJn findo. 

• .I?i~~c-no~ o_ eminente _representuuLe pal'::wn~n que 
JHt(• I rz drclaml;ao de especJl' frlg·uma nesse Hr.nLidn. c;;
l.ando, pot·•~lll, ·cnnvrnl!iclo du nocessiclade dessa JMdida. 
pal'a p1·nmpta lwrmonização da sociedade ]Jl'rtoill~it•a 
"cindida pot• violentos dissidios politicos. . ' 

IJifot•nJou-noa roais o Sr.· Senador J,anro Soclr1' ter· 
Dili' i~tlo uma cart~ ao dil·ccl.or do. !'ül'orido vespertinu. 
mrmJfc~Lancln eo:n clnJ.•eza o seu pensat·, carl.a essn q11o 
J!~n foi, porém, publicada.» · 

' . 
Tenho 1'll1 mão,;, i:\r. Pre;;idente, a carta a (!tiO se rr•fr•Piu 

11 l'atri.::., e o Senado pe:·mittirá que a lr.ia paPa coril'im1m.· a 
OJJinião que. uu!ol'izar.la pur mim, es~a folha pnblir:nu. 

DizJu eu nessas linhus cscJ•iptn;; pam o 1'ím dP ~o)J'oJm 
darJas a. pulrlic'.!: . · · 

«I,i com rle,pr·azr!T; e wrpr·c~a o topico ll'A :YoitP., 
r.ns.to sob os meu~ ol!wg por mão amiga, em o qual 
huvia l'CI'N·rncia I<!anifestamcntP, injusta ao meu nonw. 
~pontudo como n do quem, no Congre:S;;o Nacional, sot·iu 
voto eont.rar·io ao projecto, que no seio dclle sur·giHsc. 
amparando com a medida providencial du amnistia a 
quantos ficar::rn envolvidos nos succcssos de 5 do mrz 
du julho do mesmo anno. 

'A ver,dade é. que. si não fiz. em voz alta, alardo de 
opiniões que :·:lo minhas com relação a essa pJ;ovidencia, 
a qual ma i;; ri e· uma vez tem entre nós favorecido e 
I'L'~t.iluido :í Wm·ciurle o ao goso integral de seus diJ•eítos 
crompaLrkios ·~~o~:;os, ontrcmettidos cm morimcnto;; in
~nrreccionaüs, ltn muiLo quem saiba, poP me t.rr ouvido 
rlizor, que eu nilo poderia nunca deixar tlc sm• ·t'avoravnl 
:r. La! medida. ' · 
' E sPl-o-hi.l, t\inda que, entre o;; que SB cncoutJ•um 
a~ora a Rofrt·m· pela coparticipaçíio, que porvcntut•a 
u\·cram naqu·:iJ:.~ occnrroncius. mio houvrsse amigo' 
meus, qno en co::osidcro e prezo. alguns. · companhr.>i!'OS 
do classe. 

O mt>u pa;;:mcio politico, os princrpios. que 011 tenho 
vivido a rlr!J'rmo:it·r· P !H'Cgoar·, actos rio minha vida pu
Jiiica. a ;;oJidarieclndo not.oria o nonl'essada com O· par·
Lidl) polilicn, u qnal. ainda em dias niio remotos, Jllais 
uma Yl)l. nw IJ')'ll.liiZiu· ao s·ovm·no do mou Estudo natal 
p~la Yiel.lll'ia, quo lJ('~ t•cnuü1• a um luta JliWLinnz tJ.·n-

. varia f'lll l.ndos os tcrr·r.nos, l.nrlo isso, mll.mnl r lng·iea· 
·· ·mro•ntr.. PSI.:í a itHI'car o mr.u postn crn tal caso. 

Bem M•i o•mo; gra~aii ll· osse reciJt•;;o Jrgit.m\rr n 
legal. o :i ~ombl'll r]('s;;a umhnlla protectora,. muitos dn,; 
vo'ncidos ern t:onJ''ictos políticos tecm caminhado pal'll 
cnn'tinttal' a ·dat• (~ patrin o cnncnrso de' suas OJH'l'gins. 
~~m qno os lon~·~~~ dias tl(' infortunio padecido· lhes ti
vossr.m nmmtceicí•l a fé nos de.~tinos da nepub'lica •• <\o.<~ 
meus ouvidos toam ~cmpJ•e n~ palawns do o!'nclor fran-. 
cr.·z: ~ns g·ur.l'l'ns civis abrem-se por todas as portas A 
:t'eC'lwm-so por ~llnil só, u cl·emencin. A amnistia 11 a mais 
officaz rins l'Qpre~<õcs.» 



314 . ~·. 

. A.NNAES DO S&NADO 

Não me custa, Sr. Presidente, provar, pela situ&ção sm~ 
f,'Ular que no moman!r1 or.cupo na politica nacional, como é 
façil a r:·osiçfto em i!'.l'~ C•lT< me encontro, para agir como estou 
agmdo. · · 

Não iive com o SJ• Dr. Epitacio PessOa. Presidente ela 
Republica, que acaba de findar o seu mandato, sinão cxel-
!entes relações. . . 

Em documentos pvblicos, de meu punho, mais de uma vez 
mo referi á ]lessoa de S. Ex., para confessar os meus senti
mentos, não· por hcnMit:ios; de caracter pessoal que ·me hou
vesse feito, mas piJr sr·rviços prestado~ á minha terra, o ql.JO 
mais alguma cousa yale, E com relaQão ao actual Presidente 
da Republica, niío ha quPm não saiba, porque ó publico c no
torio, que nada tenh:l que retirar de palavras ~raes ou os
criptas que valessem p•lo mínimo desaire •para com S. Ex. 

Ligado á candidntum de S. Ex., log·o no seu inicio, della 
não div€·rg·i, sinão no imtante em que me pareceu que havia 
~tlguma oou~a de gr:tv·\ qur. nos ameacava. nos horizonte~ cn-
tr;nebrccidos rir noss~ Patria. · · 

. De sorte.que isso 'notivou a situação qu.e occupei, .som que. 
entretanto, nos documentos que então vieram a pubhco e nas 
palavras que proferi, em conversa, com pessoas de responsa
bilidade na politica nacional; jámais houvesse dito a mínima 
phrase que valesse por uma aggressão ou por um deslise da 

·:,,"·. 
~~· ·•,' 

conducta em rela cão a S. Ex. · · 
· . Pois bem; que .esta attitude nlio se modificou, é. fac i! 

provar pela leitura que vou fazer de uma carta escripta ao 
actual Presidente da Republica, para dizer o meu pensa
mento sobre os problemas que reputo capitaes na hora pre:
sente. 

A divulgação desse documento, do meu punho, fica bem 
para mim, não ficará mal para S. Ex. e, ~o mesmo tempo, 
vale por uma comprovação do acerf.o com o ;3 procedi ao vir. 
á tribuna para assumir nella a altitude que vou assumir.· 

Eram est.as as minhas palavras escriptas ao Srl Presi
dente da Republica. Esta carta foi dirigida a S. EX. JilOS o\ 
de dezembro corrente. .· . 

"Exmo Sr: Dr., Arthur Bernardes. 
Saudações affectuosas. A minha palavra, posta: 

nestas linhas de meu punho; é o appello ã autoridade 
de V. Ex. a ractifioar dizeres, que já de mim ouviu, 
quando· em phrases. rapidns, tive ense.io de' mostrar 

, r.omo ahi estão a merecer os actos de V. Ex., provi-
• Mncias, que sirvam de recommendar-lhe o nome, pon

do a calma a tranquillidade e a segurimoa da ordem 
na atmosphern t;le agitaQões o desordem moral, si não 
material, cm que estamos vivendo. : .o .passado de 
V. Ex:. A as qualidades de espirita · e caracter, que o 
exornam, estão exigindo a sua intervencllo, necessaria e 
opportuna, para que se restabeleça 'na sua ·integridade 
o regimen de demooriiCia, qual o creou a sabia Consti
tuioão de 2.i de fevcreJro. · 

Porque não ha do V. Ex:. ligar seu nome a um 
noto desse valor politico, grangeando a estima de seus 
compatricios, mesmo daquelles que não figuram no rói 
extenso de seus amigos politicas ou pessoaesi e com~ 
pletando de modo até certo ponto logico reso ucões já 
tomadas? · . 

·,. 

,. 
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Nilo me move no dirigir a V. Ex. este appello, si
não o deseJo de ver a sua conducta seguir essa orien

. taçll.o, que não pode deixa.T' ria ser a que determine a 
educacão do seu espírito, feita no exercício ·da arte 
difficil de governar e no seio de um povo, oomo é o 
povo de Minas. altivo e generoso, com as mais glorio
sas tradições de amor á liberdllide e ao direito, e cuja 
historia encerra as mais eloquentes liolles de civismo 
e de grandeza moral. 

E porque fui levado a dizer cerca dessa questll.o, 
naturalmente cabem a seguir1 nestas linhas escriptas 
ao correr da penna e me uma mtimidade, a que me Jul
guei autorizado pelos bondosos sentimentos que o ca
racterizam, cabem nesta linhas referencias á provi
denc.ia, que ha de ser o complemento natural daquella. 

Bem claro ficará que me quero referir á medida 
salutar com que tantas vezes se tem já recommendado 

· a alma brasileira,· e que, abrindo as portas dos carce
res aos suspeitos ou réos de crimes politicos, faz que . 
renasça n fé na alma dos que pareciam tel-a perdido. 
Que. de vezes. este acto não vale .pela solução unica 
possível de processos, que não é dado prever quando 
nem como poderão findar. na impossibilidade de che
gar ao conhecimento exacto da verdade, indagando das 
causas proximas ou remotas, que levaram até ao ex
t.remo grupos. polit.icos empenhados em luctas? 

E no ver n lista· dos que são colhidos pelos inque
rito.s policiaos, em taes casos não é· certo. que. á acção 
da .iustica ás mais das vezes escapam aquelles sobre 
quem pesariam porventura as maiores culpas? 

E em face dos successoe especiaes de agora, por
que não redizer, o que tive já occasião de dizer a 
alumnos das nossas escolas militares, . arrastadas quasi 

· sempre p~lo impulsos de suas almas juvenis, e aos 
quaes nem no menos restaria o recurso de uma plena 
absolvição, que lhes valesse a oontinuaolío da carreira: 
iniciada, porque já sobre elles pesou a .pena de ex
clusão dos estabelecimentos de ensino, em que se edu
cavam, postos fóra da classe a que pertenciam por 
castigo nem em todos os· casos justos? · 

O futuro de tod'os esses moços, a ventura de todos 
os lares, para onrle elles voltaram desanimados, depen
de ,um acto dos poderes publicas, que valerá por uma 
lição, mostrando que fica bem aos que vencem esten
der a . mão nos vencidos, quando são todos filhos da 
mesma pafrin. querendo-a com o mesmo amor, em
penhados cm hem Rervir n Republica, embora alguma 
vez pareca a uns que acertam seguindo veredas, que 
outros teem por erradas, e arrastados a lutas determi
nadas por paixões, que os animam e levam a correr 
todos os perigos e afrontai-os, convencidos de· que 
essa é n linha que lhes t.raca o nivel· 

O exemplo colhemos em todos os pajzes, no 
passado e na historia, onde encontramos o, esqueci
monto do erros e crimes como o ,melhor recurso para 
fazer qu c novamente confraternizem os que dias an
tes agiram em campos oppostos, esquec1dos do que 
devem á · Patrin, a grande mão eommum. 
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Accm·tou qurm disse qun a amnisl.ia é o remcclio 
gr·a1:a$ á qnal ~r consegue o upa:d!:(tmmenlo dos os-' 
11ir•if os, a 1:icatt·iza1;fio elas cllllg·a;; ~· o ndot•rlrC\Cinwnl o 
f.l?s Yingan~a~. o CJ,Ilfl se nfin teria porlido obter nem do 
r·rg·11t'. da~ P01'segurçocs, niJm do l.emor dos supplicios. 

;\a,; ma1s !remendas llJI.ns c:oube {I clemencia aca
bar· a. ohra ~:las lu:c1scripçües o do cadafalso. 

:->n.; maos dP V. Ex., ncsto momento, está exer
CI!!' no seio dr sociedade brasileira éssa · noh'ilissima 
runcçiio, amparando esta medida, que porá o amor no· 
lo~aJ' do orlio, que irú lcmhrat' a todos que nós const.i
!.uimos uma s6 J'nmilia. · 

Muito al'fPclno;;o ·amigo, - Lnu·rn Sod'r'lf," , 

Alli estão. 81·. Presidenle. palavras. como cu dizia, que 
provam o ~nnceilo que eu formulo do Sr·. Presidente da Re~ 
publica, a opinião que. dellc lenho, a estima que lhe voto e 
o dr!se,io sincero, que nnt.ro. de ver ·o seu nome encaminhado 
de sorte a t·ecornmenflal-n , <Í eslima da generalidade do seus 
eornpat.rieio~. ' 

Não fico mal, assumindo r.st.a attilude ·: Si, por um lado, 
as minhas relar:ões com o Prcsiclenl.n que findou o· seu perodo 
e com n Prcsident.n que acl.ualmenfe gere os destinos da Rorm
hlica sãn nsf.as, por outro lado não lm quem não saiba que eu 
não l.ive lig·ação com os qun moveram contra S. Ex. essa 
tt·ememla campanha, tantas vezes arrastada a extremos cotl
demnavr;is. Quando, no Cluh Militar, se plane,iou essa descon
sidenaGão para ·Com o meu presaclissirno. amigo, que é o Coro
nel 'fl!l'luliano Potyguara, .ao Presidente dessa Associação e.n
d~rccei uma cm·ta. que era um m·olcst.o contra essa tentativa 
de nodoar r.sse nome limpo, dtl a:pcat· quem, no Club MilHar. 
t.in ha sido levantado a tars aHUT'llS 'p, se .recommenclavu .como 
um dos socios de quem q1ais podia hom·ar a nossa socie
dwdo. (Jluito bem.: apoiados.) 

O Sn. MIGUEl~ DE C.\RVAJ,:ao ~ Muif.o bem, 
O SH. J.Auno SonnÉ - Pois bem, esse documento i'oi pu

blicado: a .rosposla que r1;ccbi do marechal Hel'mes da Fonseca, 
na qualidade de Presidon1.e dessa Associação, publicada tambem 
foi. ·Is~ o prova quo as minhas ligações com llSsr agrupamento, 
ainda que, no seio dcJleg, estivessem e andassem tantos amigos 
meus; uão davam pata QlJC, nesf.u hora, eu partl~a arrastwdo por 
sentimentos dtl paixões peosoaos. Não; eu não consulto sinão as. 
inspirações ria minha conschmcia e do meu })atJ'iotismo, para 
assumü• a al.l.ilude que estou assumindo' agora. Nem as pala
vras, nossr. docmnenlo de meu punho, dirigidos ao Club 1\Iilitar, 
podrt·ium vale> r por um desapreço do valor· ria classe militar, 
d'os seus. sei'\' ir• os, porque rm ,sou dos que, em toda a parle, 
somprr, ~em qiw pa1:eca susp()ito - pol,i~ico como sou, mais 
rio qtlf.' soldado- rJrlender•am a. classe mJ!Jtar, pondo à mostra 
o~ Hnr·vi~os por ella prestarlns ao paiz, sempre ao !(Ido elos que 
batalham velo direi! o (> ru~la Justiça, pugnando pelo regímen 
liberal c rlei'O I. ado aos maior·es idr,•at•s IiOl' quo, se ·empenharam 
os polit.icos deste paiz. · · 

Em minhas miíoR •e.;l.rí urn ospirilo, estampado no CDI'l'eio 
· ela Manhã, na sua scccão editorial e ha pouco' tempo r·epro

duzido em umn folha d!J Pernambuco, com a declaracão ex
pressa cln que se rein'odur.ia na hora em qu~ se contosLav!l 1i 
classe militar o clil'eitq ele intervir nos negoc1os da Repubhon, 
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como qurJm esquecia os sct·vivos que ella l.inha prestaclo ao. 
lado dos mais ardnt·o;;os l'CT>Ublieann~ rio nosso pai?., para a im~ . 
planl.a.;ão do !•cgirnen que fizemos victorioso a 15 de novem
hi·~ o que ficou consag'l:allo lla Consl.itui~~ão de. 24. dr, feve
J'oll'O. 

]~sLo documento, que não lerei pam não cansar· a aLtcncão 
do i:ienado, l'aço qtwslão de n ·in~nrir 'no meu discurso, eomo 
si o tivesse I i rio, tal é o valor que a meus olhos elle tem, 
eomo exprcstiãn de um sentimento que era meu orn annoR 
Jlll~~adus e que ainda hojü o) mantido na minha alma com a 
mesma convicção. 

A minha palavra, Sr, Presidente, nesta hora; n:io é a voz 
d1!· quem clama no crnJO; ao contrario, é o écho de muitíssi
mas wzes de centenas, dl)'rnilhares d(f pessoas CJ.UC an
cciam por uma,PI'ovidencia qiw.lcve a Republica a d1as mais 
calmos de lranquilirJacle o tle socego. 

O Sn. Ju:-;•ro C!uJorox·r - K a opinião g-cJ•al do paiz, .. 
.O Sn. L,\Ui\0 Solllu;; - Siío mães, esposas, irmãs e filhas 

que l.l·ouzer·am ao Patlamenlo ;o;ucional, a esta Gamara de Se
nadot·es e ;i, Camara do~ Deputados, como lambem ás mãos do 
Presidente da. Republica, o appello das suas almas generosas, 
bôas e palriof.icas, solicitando essa providencia que eu. Lenho 
pot· necessaria e por urget~te, dada a curteza de prazo que 
sepat•a 0 Congresso do !.ermo de suas sessões do corrente 

- anno. 
Sr .. Presidente, bem poderia acontecer que aos olhos de 

algU(111l parecesse errada a providencia a que me estou a· re
ferir, tendo pot' desacertada a conducta dos que apoiarem a 
amnistia dos militares envolvidos cm agitações e commocões 
popularus: Não responderei por palavras minhas; prefiro in
vocar palavras .do eminente brasileiro que é o Senador Ruy 
Daruosa, que ao Qncontro dessa ob,iecção acudiu com a ele~ 
va1;ão d() suas phrascs e a belleza dé suas expressões neste 
recinto,' ,· . . 

· Dizia o Senador Ruy Barbosa em 1905 : 

« Consultae as tradieões dessa medida entre nós, 
alvo ~empre dos mais vivos antagonismos reacciona
rios ílos. pt•ognosticos mais funestos. A amnistia não 
recorda ·todavia, na historia da Republica, sinão l~ene-

. • fiei os ti ordem, á . consolidacão do regímen a que ella 
· tem servido largamente, extinguindo a discordia, des
asclvajando os rart.irlos, restabelecentlo a lei, a autori
dtlide, disciplina e soccgo na familia brasileil·a. (Muito 
bant. )... · • 

A amnistia, portanto, nos termos em que vol-a 
ncon~olho ·e no valot• ela sua expressão real, não será 
.iámais um tratado entre o poder· e a revolta. 

E' a intervenção da ·equidade publica e da legal i- . 
dnile suprema varrendo os damnos do uma repressão 
que se desnorteou e Sll não sustenta. (Muito bem,). 

E' o balsamo do amor aos nqssos semelhantes, ·vertido 
snbt·o as violcncius de um processo, de onde se banira a jus
i iça. ]~' o t:onwdio final para o al.JtJnançnmento das· paixões, 
para a rcncquisiciío do synt]Jal.hias perdidas, para· a normali
zuoüo da ·ordem pela coni'iuuça entre governados e go~er:-. 
n~nLcs. ,(Mp'ilu ~~_m;) .. , ··-· ·-·---
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Eis a amnistia, qual ella é, e qual a eu quero: não a glo
rificacão do crime, não, mas a consagração da paz, a volta 
das sociedades ao seio do bon1 senso, o meio soberano, que, . 
em situações como a de agora, se reserva aos poderes pu
blicas, na derradeira extremidade, para sahirem de situaÇões 
inextricaveis, attendendo mediante concessões opportunas, aos 
conselhos da previsão politica e ás exigencias do sentimento 
nacional. (Mu·ito bem.) 
. Pretendem, senhores, que deste modo abusaremos da 
amnistia. Inexacto. Si percorrerdes a legislação dos povos 
livres, haveis de vêr que poucos se terão utilizado mais ra
ramente desta medicina reparaqora. Em algumas, com os 
exemplos mais concludentes, vos eu poderia mostrar que a 
.ella se recorre com frequencia, ao passo que aqui, por de
zeseis annos de republica agitada, não temos visto mais que 
tres amnistias, e uma dessas anomala, deformada, invertiâa, 
mal mtJrece tal ·nome. E:ai um. embryão de amnistia, uma 
fálsa meia medida, ·que ainda hoje aguarda o seu comple-
mento. · 

Inculcam, por outro lado, que, ap_plicada a casos desta 
;natureza, a amnistia acoroçoa as sedieões militares. Nio ha 
tal-. O que semeia e germina as sedições militraes é a illesa-
lidade habitual. · 

Vaze-Muito bem. 
O Sa. RuY BARBOSA- ••• o abuso chronico em que se 

comprazem de viver as situações republicanas. (M"ito bem.) 
Longe de mim dissimular com o caracter maligno e per

nicioso das revoltas militares. Ninguem mais do que eu as 
aborrece. entranhadamente. Dellas só se lograriam apurar 
situações bastardas, ephemeras, viciosas, desacreditadas, este
reis. (Apoiados.) 

Caberá, porém, ao elemento civil, neste assumpto, entre 
nós, o direito de arremessar a pedra ao elemento militar ? 
Mavex·á uma só das erupções da desorddm no seio deste, que 
se não vá filiar, em u1txma analyse, á · ~cção manifesta da 
Prolitica civil, das facções civis, dos estadistas civis ? Não •. 
l'odas ellas resultaram, directa ou indirectamente, da hosti
lidade aberta, em que os nossos governos se teem posto com 
as instituições constitucianat!B, ou da fraqueza lam.entavel 
desses governos ante os seus deveres mais elementarea. 

De um relance d'olhos o vereis, si evocarmos, instanta-
neamente, a historia destes quinze a'nnos,, . 

Não podia, Sr. Presidente, encontrar palavras que por 
mim melhormente dissessem ácerca da questão q!Je me fraz 
á tribuna e que valem pelá justificação mais cal:ial do pro
jecto que vou ter a honra de submetter á cou,sideraçãõ do 
Senado, e que passarei a lêr. · · · 

Esse projecto provará, onde quer que a noticia delle vá 
ter, que nós não fomos surdos ao appello que nos · dirigiu 
a mulher brasileira, que nós não cerramos a alma aos senti
mentos patrioticos consagrados nesses papeis remettidos ao 
Congresso Nacional e postos HC.d mãos do Sr. Presidente aa 
Republica·. /- · . 

1 

Estou certo, Sr .. Presidente, que, assumindo a attitude 
que açabo de assuimr, nesta Casa, faço justiça aos senti
mentos do actual. Presidente-da Republioa1 e á bondade com, 
nua s •. Ex. ~e te)ll conduzido na vida publica. que lhe vale-~ 
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largo circulo de estima, que S. Ex. conta não só no seu Es
tado, mas em nossa patria. 

Passo a ler o projecto: 
- O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 Ficam amnistiadas todas as pessoas que de qual
quer 1i1aneira tiveram parte nos factos oocorridos nesta Ca
pital no dia 5 de jullio do corrente anno · ou em qualqubr 
successo verificado antes ou . depois daquelles factos, e que 
com elles ,PÓssam ter relação,· em ·outros pontos do territorio 
da Repub!Jca. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em contrario. · 
Era o que tinha a di~ex·. (Muito bem; muito bem. Palmas 

no recinto e nas galerias.) 
Artigo a que se referiu S. Ex. o Sr. Lauro Sodré: 
PORQUE SE OUVE, AGORA, CONT.SBTAR AOS MILITARIIS O DI,;, 

Rlll!TO DE INTERVIR NOS ·DESTINOS DA REPUBLICA, QUE TÃO EFFl• 
CAZMENTE AJUDARAM A FUNDAR, TRANBCRBVBMOS A OPINIÃO DO 
EMINENTE SENADOR LAURO SODRÉ, ACERCA DO PAPBL DO EuftCITO 
NO REGIMEN VIGENTE, PUBLICADA, HA TBMPOB,, NO . "CORI\BIO DA 
MANHÃ." ' 

O EXERCITO E A REPUBLICA 

Entre os peccados orig'inacs do novo regimen politico, 
que a gloriosa -Tcvolucão de 15 de novembro de 1889 implan
tou em nossa Patria, ha quem aponte, e porventura como a 
maior antre as grandes maculas, que o nodoam, o de ter. elle 
surgido e medrado sob o amparo das classes armadas, que a 
propaganda republicana, per~ínaz e diuturna, convertera ao 

. novo credo das idéas democraticas. 
Essa critica não é nova. Desde a primeira. hora da vida 

agitada da Republica, os partídarios da realeZJa vencida e 
morta .denunciaram esse supposto vicio de origem, e na co
operaQãO necessaria e efi'icaz do Exercito e da Armada no 
feito assombroso, que transformou a nação brasileira na
quelle dia memoravel, o maior dia da nossa historia politica, 
aponLa1·nm o defeito inr;cnito, o qual, a dar fé aos prognostt
cos, condenmava â inviabilidade o organismo recemnado. 

Era o Sr. Joaquim Nabuco, em 1890, quem formulava o 
conceito errado, que ainda agorà apregoado na imprensa por 
escriptores republicanos do fé ·e de valor. E é porque no pre-

. sente a critica resurge .fortalecida pela insuspeioão dos que 
de novamrm!.e a levantam, e aggravada pela injustiça dos as
sert.os negando abertamente ou pondo em duvida os senti
mentos que inf'pirnram. a sã conducta patviotica das classes 
armnrlas que cn trago o depoimento da min1ha consciencia, 
feito :í. !~w. nos factos e dus lir;ões do j10sso passado e da nossa 
l1istoria, ,juntando-o no~ clllQL)elle~ _q~e tecm ospontanea.:nento 
concorrir!o n eRsa ospccJC ele mqmr1~'uo aberta sobre a v1da do 
Exercito br·usiloiro. . o i!lusLro IH·asilairo; que no Imporia, embora com encrl
ficio da. causa mmulrdlicu, t.fio podcr~snmcnte servira n causa 
da liberdade, da ,iusLioa e dn hnmamdade, teroando denodado, · 
~m PJC6l da abolição, escreveu logo apó~ a proclamaçiLQ da RI\ .. 
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publica: «OLiizriJlos '·''''· n .. no;:,;eo 8!1, e, som ;10~ pl'eoccuopur·
rnos do con/J·us/.p r•nf.too a r"\pia, cu,io 1notol' :;oeiul unico ora 0 
llespoilo da l'Sct·avidãu, cu,iu J'órJnn l'ni 1.1 ]JJ'IHlJmciamcnt.o c 
cu.ia singuhiJ•i{lade cm a at:t.~encia elo povo, e o original rc
voluci,mut•io do srcLilo Jlil~~ado, clestruimos a ultima BustiliHI 
americana.» 

. QuanriLl es;;ns pala\'ras J'oJ•am di\'ulgaclas. pela imprensa, 
acudi u oppü1· lii;eiJ·o~ J'eparos 1\ uffü•mtwão tão contraria ao 
ensinamento ·eonticlo nos Jactos observado~ sem paixão, Só os 
cspirif.os ncliucados desse mal do osti'Ubismo, niio terão mr.ios 
n modos de vet' nos sticcessos de 15 ele novembro a revolução 
polilir~a e nacional, l}UI! elles fol'am. para nponLal-os como 
uma simples insurreição de easernas, uma mérn explosão de 
despoiLo dos escravntatas, feridos nos seus .intm•esses male
ri·aes, pela vicloria do J:i do maio elo· 88, que poz termo ú.me-
mortweJ. campanha da nbolícão. . · · 

Cabem aqui·, reproduzidas palavras que naquelle tempo 
c~CJ'OI'i, rebatendo as assr~J·r~õe,; dos qur!, n\nl ;.;uiados em seus 
rnciocinios pelos axinma:; do uma logica {ts avessas, não que~ 
l'inrn ver noJoito di' 15 11~ ·novembro. que tanl.o enalteceu o 
EXI!J'Ci lo e a Armada, postos ness1'i dia ao servico ela maior 
dn,s causas; o ql!e ell1~ em Yf'!'clarle 1í: a rcalir..açiío das. mais 
leg-itimas nspiracõcs nacionaos, n :/'ccllo rir! uma luLa. cuja clu
raeão pode!'ill ser contada JJOI' seculos, e que vin:ha enchendo 
toda a !historia da nossa patria. 1 

Nunca r•r!lro nós lograra o Imperio viver vida quieta e 
remans:dn., po:·que da consciencia nacional o tempo não erra
diou ·nunca, anl.;·;:· cada y.cz -mais revigorou os .germens das 
crenças l'l!f:ulJJ ieanas, postos nella pelas refregas travadas no 
corre!' .ln St!et:lo XVIII. . 

.Emrn e.:tns os meus dizeres em 1890: «Certo é, e incontes
tavel, que <tO Jrxcrcito Brasileiro coube a gloria. inolvidavel de 
ser instrumento providencial da nossa historia. Mas · seria 
errado süppor que o pbenomeno sociar de onde sahiu a re
domp(lão da nóssn. Plltria, fosse produzido pelo despeito e pe-. 
los interesses materiaes pre,iudicados. 

De épocas apartadas vinham sendo amontoadas as cau
sas poderosas, QUll num intimo enlace, a ponto. e a termo le
l'a!·am-nos ao desfecho assignalado de 15 de novembro. A's 
classes militares I)Slava reservada a missão historiea de cor
porificar a summula das aspirações nacionaes. 

Fói o Exercito faetor essencial e necessario, .porque «as 
gTun::lAs t.ransforma~ürs têm deceJ•to a sua Jonga, e trabalhosa 
g·esl.ão no· seio da· sociedade. ainda pacifica; mas para sahir á 
!i:tz rcalizalla nm J'act.os a tdéa, é preoizo fatalmente que a re

. l'olucíio ex~>cute, embora CJ'uenta e dolorosa, a operacão ce-
sariana». . 

O movimento .rJc '15 de novcmbl'O niio foi um levante á 
aventnra. Poi uma I'evolucão sabiamente planejada, o de
senlace r.Je nma llOnjuracúo ndmii•avelmente tracejada, que ex-
pi odiu á hora certa e' prevista. . 

· Aos que· l.inham olhos sãos para vôr a verdade limpa o 
inleirn, nenhuma duvida rcsl;nva ítcercu da missão que estava 
dcst.inada ao Ex·cwoilo brasileiro, tido e havido como um a,itm

.. tnmcntn ele cnnseiencias Iivl'es em revolta, e que, uma ·e mais 
wezcs havia . já i'igl!l'aclo o.omo forca ele resistencia ás. orimi· 
uosas' tentativas do pQder, na faiM de l,lnniquilar. as liber~ades 
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.publicas. Nem ouLr·o papel poderia .cal)()r ao ·gxerciLo cm· Ma 
:parLo ~a!Jiclo ela~ Cticolus rniliLat·cs, onde eram cn~inmlos e bc- · 
bidos üS mais ~uluLares princípios philosophicos e as mais 
adiantadas Lh·eorius em ·todos os ramos do saber positivo; qul:l 
contava cm seu seio verdadeiros e numerosos evangolizado
rcs, que punham a sua palavra o a sua penna ao . .\lerviço da 
Ct\Usa da democracia, aguardando a hora do def.endcl-a com 
as e~pad;~s. · 

· O. Exercito sahira fol'Lalecido e glorificado aos olhos da 
conscienuia naciónal, das pugnas da abolição. O Sr. Ruy Bar
bosa, cuja palavm vehomeutc o intipirada rasgou tão fundas e 
extensas brechas no edifi$liO do lmperio, perante numerosa 
assembléa· popular, que o applaudia fremente de enthusias
mo, dissera um dia: «No Exercito e no abolicionisnw está 
condensada c intensificada a viLaJidade nacional; elles repre
sentam o que resta da hol'a e integr1jade da patria, a sua con
servação e o seu futuro, a sua intelligencia e o seu brio, a sua 
~bnegação c a sua for'()a.~ · · · 

Em todo o paiz era .geral e cêrta a convicção, gerada paios 
factos, de que a corôa não .podéri.a fiar das laminas das espa
das luzidias, nem das boccas dos canhões, nem das pontas 
aguçadas dos sabres dos soldados brasileiros, a · garantia do 
Lhrono sacudido c g·o!peado pelos átàques violeatos dos legio· 
narios da ideia republicana. . 

E nunca os doutrinarias c apostolas do povo evangelho 
politico deixaram de contar com este factor seguro e certo 
para converter em realidade as opiniões e. os princípios pro~ 
ressados. . · · . ,, . ' · ~ 1;:. ":,Ji'f··.;!il&·! 

Quando foi publicado a 7 de setembro de 88, o mani~esto 
do partido republicano paraense sahiu a· campo para da11rlhe 
cqmbate o conselheil·o da corôa Tito Franco de '>\!moida, espi
rita superior e culto, chefe Dr.estigioso de um dos partidos 
monarcllioos. · · 
· ,' Foi a mim, obscuro ofi'icial subalterno cm serviço na 
guarnição do Pará, que coube a tarefa de aparar. os golpes 
vibrados por· lão valente· adversaria. Na imprensa de Belém, 
em artigos publicados nas columnas do Dim·ío do Notic·ías, e 
mais tarde reunidos em folheto, lidei por man·l er de pé os 
nossos· assertos, rebatendo. a critica do &sfor~ado o cmcrito 
defensor do regimen monarobico. '. , 

Os sentimentos que eu então tt·qduzia e que meu~; só não eram, 
antes eram os sentimentos de todos os nossos correlig'ionarJOs 
cles~c tempo, em relação ao Excroilo br.asiloi!:o e a sua fuucção 
no dia em que a noR<U Patria tivess~ de redimir-se, o quo 
nós .iá cnlüo .prevíamos com certe:la. o scg·urançn, eslüo re
sumidos nessas palavras : · 

"Act•ediLamos que no meio do desculabr•o, em que vão as 
coUsas publicas cm nosso 11aiz. quando a lepra da corrupç1ã" 
invado ü desfeia os 'caract.c.ros., o· o G(•verno, ·llU~'Il viver, mct~e 
mãos criminosas nàs arcas do 'l'h esonro, e ás escancnras, aber
tamente n cyniciuncntc trafica na fuim das cou~ciencias, quo 
se nodônm com o uzinl!a'vro dus moedas; quando .as pt•ovin
cias entregues · tí exploração vcrg·onhosa do Ulb -vis morce
nurios, para os quaes os cargos da · alt11. administração são. 
meios certos do cmriquecerem, com a confiança no poder 
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central, e pugnam pela sua autonomia, ameaçando desmén1-' 
brar o Imperio; nesse verdadeiro montilo do ruinas, nessa 
oháos medonho do interesses. inconfessavcis, dr. attonl.ados 
uonLra ·a l0i, do deproduçOes da. fazenda publica, ele dignidade~ 
que se aviltam; nosso rnm•emaonum de podridõeb .e de vicios, 
o Exercito, c só elle corno classe, alentado pelo patriotismo, 
audaz pela conscienoiu da sua força, tem ousadüt do enfrenta~ 

.com os governos corruptos e corruptores, impondo-lhes o res
peito á loi. . . Silo por demais significativos os pronunciamen
tos, que denunciam nas classes militares um espirita do de
cidida opposição ao actual regimen. Ainda bem qUe nos é 
dado esperat· que não · ha de ser t;om o apoio das classos · 

. militares do Brasil que um principe estrangeire consoguirá 
empu~hut• as br.idas da governaç~o do paiz, que iri•am. parar 
ás muos da sua consorte cm VIrtude do dogn~~ cabido da 
ltereditaricdadé fia soberania •. 

Na transformação social, .por que tom de p:!ssar a nossa 
Patria, cm época que se avisinba, terá o Exercito papel sal
liente, .porque .- nos combales de que se tece a evolução da 
humanidade tem o espirita por alma as idéas, mas o corpo, a 
força por instrumento." . 

Isso, o que eu dizia do Exercito Brasileiro nos tempos 
do Imporio. A previsão realizou-se. 

Não toem sinão do que honrar-se os que fazem parte 
de uma classe que, sendo por oxcellencia a encarnação· da 
força,' tantas vezes tem revelado a sua. paixão· no . culto do 
·direito, quo, sendo apontada como o instrumento cego do 
despotismo retrogrado e de todas as reacções, tem sorvido 
para·defender a liberdade contra as audacias dos Governos naa 
suas. tendencias para a dictadura ... · · 
· O Exercito, que tão gloriosamente concorreu para que :1 
Republica fosse n realidade, que entre nós agora é, não des
mereceu dn Patria, nem desmereceu· da Republica. 

Contra o predomínio das classes arm·adas na nação, aber
. tamente e francamente eu sou. Sem hesitações e sem rebu
ço o meu parecei' c o meu voto foram sempre contrarios a 
esses ideaes, que equivaleriam a um verdadeiro retrocesso. 

Já nos tempos da propaganda republicana, havia espíri
tos, ignorantes ou esquecidos das leis naturucs da historia, 
'os qua('s se nrreceiavam de que as classes militares viessem 
a ter no nosso paiz . acção preponderante o directriz, · implun
lando nclle um regímen que, nem se coaduna com o porlodn 
h.ist.orico que. vamos atravessando, nem está na indol;fr, tom
pcrumento e habitas do povo brasileiro. O que· a sciencia so
cial ensina. ella que tem leis certas e invariaveis, · t.ilo. inva
riaveis c tão certas como as leis de Kepler e de Newton, á 
que as sociedades, em seu evolver natural; passam do regi
mon th!lelogico militar para o regímen scient.ifico industrial. 

Ha nu dynamica social uma lei que roge os phonomonos 
· da evolução temporal, o que é . formulada assim: a actividade . 
h.umana é pr·imai1'0 conqui$tadora, depois ~e(ens·iva e afinal 
industrial. . . . 

Sobre os trabalhos dos 'seus eminentes· predocossoro~. 
David Hume, Condorcet, Dunoyer, .T; dll Maist.re, Augusto 
Comte, o philosopbo genial, a quem o dr. ·Emile Faguet, cha~ 
mava - la 'l'o·i de la pensáa d·u XIX sieclc - assentava a sua ·' 



'SI!SSX6 I!M :12 OE OllZEMBilO Ol!l 1922. ~ 

dcscobert.a da !<li abstmct.a da ovolucão activa: .conquista, de- . 
tesa e indttsl1·ia. · 

No pri)sento V'OriJ'ica.,sc qu~ essa é a tendencia das so
cicrJadcs po!lc1adas pcl·o crllsccn:Lc papel da diplomac•ia, sol
vendo ;pelas 1·egras do dircid.o as questões que ouLr'ora só pe
las guonas poderiam ser dirimidas, generalizai'IOO..:se o pro
L"e:;;so <lo arbíL!I'<lmenl:n nas l'endencjas internacionaes, .o ac
ceila a idéa dos triliunaes permanentes,. o lfllC nos levará cada 
V·t:z J~ilais perto desse ideal rifa paz univrw~al, quando na ':Phra
se do grande poeta. francez - «att:» bata.ille'8 sttccederont lc~· 
<'lccowverles, rm. .ne sera plus des uuerriers, on sera des ti'Cl ... 
;railleur,\') - P'~i::s ccl•C'~raoões <los grand~s torneio~ ciyi!iza. 
dores, as •ex.pos~çocs umvcrsaes, que eslre!l;am as relacoes ·dfl 
amizade cnfre os povos, fomentando o desenvolvimento das 
ai·J,es e das iHtlu~trias; ·alan;-anrlo a csphera das permutas 
oommeniacs, <c .:ahdndo novas c largas vias á fecunda aCI.i
\'idadc ,cJm ho1'JH')m; rrelos congressos scionl.ificos inl.crnacio- · 
l'!acs, o~~dc são ·c'hlC±rladas as qucst.ões abertas das scicnciao, 
~llicili,IJ.tndP.J ·O dcscnvolvirncnto da mzão humana, o .accresoen
;~m a .flomma c.lr1S rec11rsos, ·que põem os indivíduos a seguro 
das leis !'ataes e cegas da natureza. · 

Essas .uJUrnas palavr:as, 'QUC cu ·escrevia orn i888, tradu
zem fi.clmcQ.Lo .o meu J~Cillsamento de ho;ic. O Exercito é uma ·· 
in.;;ti tuic:ão nacional creada .para a def·esa da honra c da in
te:;.r.idade .·iila l'al.ria. E' um dos soli~C3 .esteios cm que a ne
pubJ.ir,p. se firma .. llor que feriol-o e :amaldiooa1-o em nome 
da· lleptibl.fca? . . · · 

A sua mnssiío niiD é ,~;wcml!Jr nem -dirigir a Nacão. 1\las 
é cert.o ·que influirá sempre nos 'Cicst.inos 'dc'l1a, concorrendo 
com lealdade, con\ firmcr.a, corn patriotismo e com fé, :para 
manter a obra do 15. do .. Llovcmit.Jro, quB t.ão podorosamont.e 
ajudou a CJ•ear. . · . 

o r~xcrcil.o é um cl.P,ment.o !ile (')[•dem, mas é igualmente 
urn fpct.or de pl'Og'l'IJSSO. E' uma forca social. 

Nas crises que podem ainda pôr cm risco a vi da do novo' 
regímen, que tom inimigos naturaes e de.~cobertos o quo tem 
falsos e máos amigos, que lhe cavam :a rtlina e o descredito, 
o Exerci.l.o .t.er.á fJUe :agir ·como i'iwtor necessario para a sal-
va()ão da I\e,publica. . 

·E' .de 11omeus livres ·e cidadãos que essa ·classe se 
compõe.. A i'arda não é . uma movdar.a de consciencias, nem 
são ns divisas o os galões, que carrêgam os punhos, signos 
avi!Lantes, omatos de librés do lacaios. · 

Aos .que, errl.endcm iJ'UC a ·disciplina militar repousa es
sçncialmenl.o sobre essa ccg:1 e. deprimente obediencia pas
·swa. •SYllO.I.IY'lnO do SU<lJSOl'\'j.encia O ISIWVilismo, Oll dizia. Cffi 
1888, enaHecendo o valor desse grande soldado, generoso, ai-· 
Livo o bom, quo era o coronel Sonna Madureira: 

~Para ·asses a farda do ofJ'iciul, que dov.e ser um sym
bolo de sobrntlceria .e de alti~ez, e o uniforme dos párias, 
dos ~ervos, da infima :valé, a quem não é .dado pen,sar, querer 
e agir. . · · . . 
. Elles JltLO comprehàudcm uuo vebaixar o soldado bra~ 

srleiro ás tl'istes condinõcs do escravo, quo a Jej' deshumana 
reduziu :í craveira da ·aumaria, é degradar a imagem da 
Patria, que palpita e vive no coração dos seus defensores, 
como .vivo e palpita na alma ele todos os <:icladãos, quo so .. 

• 
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ufanam pelo progresso e pelo engrandecimento do seu borco 
natalicio. . _ · . 

Sou dos que ententl~:~m que a subm1ssao é uma VIrtude; 
e é por isso que. no meu conceito, a disciplina não .abate, 
mas solevanta, não avilta, antes ennobrece, os corações . que 
fazem profissão de obedecer aos dictames da lei e de seguir 
cegamente a traça que lhes indica a consciencia esclarecida 
pela comprehensão cabal dos deveres sociaés .:. . 
· Essas. cousas dizia-as eu, alto e bom som, quando no 
!Brasil vigorava a ·Constitui cão Imperial. 1Sob. a Ht~JJUhlica não 
posso ajustar ó ,meu espírito a novos moldes. Haja obe
diencia, sim, mas na fórma, que a Constituição que é a lex 
leourn, preceitúa: obediencia á vontade impessoal da· lei. 

As queixas, as angustias, as dôres, ·que ferem o coração 
do· povo, encontram éco generoso· e ·sympathico nesses quar- . 
teis onde tambem padecem e soffrem os que sabem amar a 

. sua Patría, com amor entranhado de filhos. Entre o Exercito 
e o povo circulam sempre essas correntes poderosas de affe
ctos, que os irmanam nas alegrias e nos soffrimentos, porque 

. o Exercito é o povo. O soldado é um cidadão posto ao ser~ 
viço da lei,, e preso á causa' da Patria, pelo compromisso de 
derramar o sangue e sacrifical' a vida na defesa da sua in~ 
tegridade e da sua honra. Nada· mais. 

Washington, · quando recommendava a organizacão das 
.troplliS ·americanaS', ,não Via ne!Ius rSinão r(} pahu:l.ium da liber
dade. E' hom que no fundo da alma de cada soldado bl'asi~ 
)eiro permaneça indelevel, como um pharol, a guiar-lhe a 
conducta, esta palavra de notavel publicista francez : c La di~ 
ctad·ure est un mot élégant pour designer une viaine chose, le 

. despótisme:., ,....., L(Lttro Sodré. · 

PIIOJBOTO " 

N. 82 - 1922 

O Congresso Nacional decreta: 
• 

·Art. 1. • I<icam amnistiadas todas as '(Yes~Óas · que de .. 
nualquer maneira tiveram parte nos factos. óccorridos nesta· 
Capit~tl no dia 5 de julho do corrente anno ou em quacsquer 
successos verificados antes ou depois daCFUelles factos e que 
com elles possam .f.er relação, em outros pontos do terz·itorio 
da Republir.a. 

Ar!. · 2." Revogam~sc as disposícões em contrario. 

Sala 
Sorlré. 

' . •"""~ ' 

das sossl:les, 12 de dez~mbro . de 1922. 1 - Lauro 

o Sr. Irineu Machado (') -Sr. P~cisÚlenl,e, antes de tudo, 
devo congratular-me com o honrado Senado!' pelo lla.rá pelas 

· . ·.suas. genoz'osas palavras e pela sua bella iniciativa. De todos 
os pontos elo paiz, daqui, dali, de aoolá, vem Rllt'frln:'IO ~s l'~
clamos da opinião publica imparciaJ( dessa quo não se apai
xonou aLú o adio, nas luctas o nas oivergen.cins em torno do 
problema prcsirdencial, sobre essa modid11, . (Pausa.) ., ' 

· (•) Nãl) fpi rQvis1o pelo or.ndor.: 
' ·' ~. -

·•,1 

' '.~'I 
J-L~ 

' 
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. ·~,assand~ agora lio !tSSUrr.~to que me t.raz á Lribuna; Lenho 
e1~1 VJ~ta pedir a atLcnçuo do :Senado para a angustiosa. si.tua
Quo om que se cncontrarr.J milhares de familias cariocas amca 
ondas -de d~spe,io, sem .a pq~sibiliclade de cnconlrn!'eni ~bri~.; 
nem rc/Ji:>edJo à sua desventura. " 

i\ sit.unção .actual é a seguinte. Em. virtude do· aJ•I. !<i' 
rla. )e1 rio 22 de ~ez()Jnbro ode '1922, ~s inquilinos não porlem 
l.cJ. os sons. aluguc1s augmontados. SCJHW clous· annos depois ela
. rlal.n cm que h~uverell'! sido no.tificados - dons annos conta-
dos da rN<pec.tJva ccrt1dão do nol.ifi~Jação. . 

Di r. o art.igo . 10': 

«A noti.ficaç.M para augmento de ahígnel só pro
duzirá effeito depois de dois anrnos cont11clos dá data ela 
respectiva certidão,, 

O art. 1 ~ da mesma lei, diz o seguinte: 

. ~~:Não havendo estipulação escripta que regule as 
relações, clireil.os e obr'igacõcs dos locadores c !acata
rios do pr~dios urbanos, prevalec~rão as disposiõcs da 
presente lei.) ~ 

§ 1. • O prazo de locação será de urr.1 an.no, que so 
considera sempre prorogado por outro tanto tempo c 
nas mesmas co.ndicões do anterior•, desde que níio ha.ia 
nvi.•o em contrario, .com tres mezes,. ·pelo menos, 
de an tecedenciu 

Os praprietarios, deixando de lado a quesf.ão da eJevacão 
elos alugueis. deixando de pleitear em jui~o a const.Hucionali
dadc da medida contida no arf.. 1f) da lei de ·1921, preferiram, 
sophismando a lei, recorrer a notificações :feit,as tros mezes 
antes, nas cruáes ·pediam os predios para ·sua mora:din, consi
derando os contr.actos de. Jooação verbal ext.inctos em 2:l de 

. dezembro deste anno. 
· · Níio cstú, pois, em litígio a questão de sabermos se os 

alugueis poder•iam ou não ser elevados; .não :está em Jitigici a 
. questão . do sabormps se ost:propri:et.arios .queriam dii'Cct.amente 
elevar aos seus inquilinos os alugueis respectivos. O crne eslt\ 

· cm ,jogo é a indagacão desta outra questií~: se ellqs tinham 
oú tem dil'llil.o, contra o pensamento da ler, de pedu· os pJ'e
clios, ·afim de. uma vez despejados os inqLlili'n•os. virem de-
pois ahrgal~os pe;los prazos cru e· bem entenderem. · .. 

Não era; não· é, não podia ser o pensamento da lei qun 
quot•ia A"atantir por tres. annos a situacão dos inquilinos: ,-, 
rlnr-Ihns menos, muit.o menos do ·crue a prohibicão rara ek
vat' o~ alugueis. Si a lei não perrmit.t.e, expirado o p!'azo do 
nm .unno do prorogacão aut.ornaf.i.ca,. a ele~·n.çúo do~ ahrgu~is. 
Rn n not i·fictrcão para e! evacuo .só produzma effeJt.o dnlu n 
dons annos. como se admittir que pudessem ser despe,indos 
M inqnilinos para crua então ~s proprietarjos alng.assom a,; 
snas casas pelos preços que CIUJzessem ? ~s1m, a ler, om w~ 
de beneficiar, instituiu um favor. platonic.o, imnginario, 
l'icticio, o do i111pedir que os nlugums fossem eleva9os pm:n 
quem· nus cnsas estivesse moranclo senao para dah1 a do1s 
annos, depois da notificaciio. aos incruillinos dessa elovaçüo .. 

- - '\ 
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permittindo que os senhorios pudessem pól-os na l'l!a. e 
alugar as casas a outros ]lOr preços que ente~des~em de fixar. 

A lei foi votada evidentemente,· com o mtmto. de acudir 
~á. m•ise. Essa crise 'subsiste. O ponto de vista em que se 
collocam os defensores do principio da propriedad.e, esma
gando a todos quantos tccm .interesses cm confhcto com 
esses direitos, ó o ponto de vista dos que negam tudo. El.les 
entendem· qno é inconstitucional: primeiro, qualqu.er me~1da 
que fif\C prcco certo de aluguel; segundo, que é mconsf.Jtu
ci onnl qualquct- lei fixando um maximo do valor do n}l!S'UeJ. . 
Ellüs e>ntendem que é inconstif.ucional, qual que!'. modlfwac<tü 
de acção, porque consideram a acção como. cssenciaJ cm certos 
cont.ract.o~. e. portanto, fôrmula tutcllar fJellas, nad poden!lo 
ser modificados soni10 cóm nrc,iuizo. do principio que respcit.a 
os rlireit.os adquiridos. Ellcs entendem que não so pódo con
verter n nc~ão do despeJo cm acção ordinaria; c, por isso, · 
impugnaram o pro,iccto provindo ela .Gamara dos Deputados, 
e o derribaram. Ellcs entendem, finalmcnt.o, }lU O não se póde 
suspender as acções de dospe.io. · 

Que é. quo cl!es querem ? Querem que se reconheoa .ao 
proprietario o direito de fixar o aluguel que quizer, o de 
imn•i" no ino·'i!inn n nrr~o 01111 cnlrnrlrr n ns cnnrliçi'ír.s de 
locação que bom lhe aProuver. . . · 
. E'. {lois;_n applicação ahsolut.a do i:liri:ito do propriedade, · 

sobrepondo-Re a todas as consideracões, nue fazem, das ne
ccssídarlo,q, publicas da salvàçíio do Estado, da seg'urança dos 
indivíduos rln direito de habitação, dó direito de vida, com 

. a. consideração que collidc, que prima . sobro o direito indi-
Vidual. · 

Mas, flnl.ão, qual a fórmula, qual a soluQão ? 
Entendem que só h a uma~ a solução economica. 
Querem que adoptemos, como fórmula, o premio para 

incentivar a edificação, a isenl)ão de direif.o sobre os mate
riaes, para facilif.ar a .industria. de construc~ões, a. dispensa 
de ,condicües. ·requisitos, taxas c emolumentos cobrados pela 
1\funicipalidadr. de modo qun se fallilit.e a. edificar,ão. Mas se 
e~quecem de que todas essns. medidas necessitam de onton
dupento entre .os poderes federnes o locaes · parn. que, de
pois de umn. longa claboracão, como sóo acont.cNir em casos 
õessa · mrl.urczn, com eco então a iniciativa privada· o sou. es-
forço para resolver a crise;. · ' . . · · · · 

Qual O' tempo ncccssnrio para o effcito desse medica-
mento? · · · , . , 

:1\lgucm porle~á acaso sustentar que . essas medidas eco
no.mJCas- ~o,ja a de isenção de direitos, soja a .do pramios, 
sé,Ja a do dispensa rln impostos, soja a do que natureza fôr..::.. 
poderão prodmir cfroito immr.rliató·' cm umn. sAmnna ? 

Nin:gucm poderá affirmnr om hôa fé que as medidas do 
caracter nconomico produzom offnit.o immorliato. . 

. E,stnhclnce-so.· pois. uma collisão: o .dirnit.o absoluto do 
proprlrrJndo impede qualquer restricoão, mesmo que se.ia es
tabelecida no int.eressn da populaçiio,:, soA"tmdo, as .medidas do 
caracter oconomico niio podem remediar 0 caso ocourronto. 
Tem .O Senado acaso n dir~ito rio rlósintcrcssar-so pela sorte 
de m!lhn)'es de fnmilins? ' · . 

A:dm1ttn-se que seja umn percentagem miníma. 
Acaso auatro mil lares que viio ser despejados não são. 

~Uunos da llttoncão dos legisladores ? · · . . ' . " . ' 

'· 
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· . o problema da. fa.Ua de babit~;~cões não é, tã.o. grav.e' oo:tllO. 
'o da falta de tra)>al·ho,, con]o. o, da :t:alta. de alime~a.ção, como, 
o da falta de saud~. como o. da P.este, com.o. o da_ fome, como. o 
da guerra ? Não. sao esses casos de· ordem supeJ:ior, d,e ~orca; 
maior, que indtJzem o legislador a tomar providencias de. 
emergencia para. os casos occu.vrentes ? · 

·Si, nos c~;tsos.\ deco.nr.ntcs das. ci·~ses econom~cas, que. PJ.'O
duzem cm toçlos os !,'amos. da in.dustria,_ C!üami.da,~es,. o .Es
tado sempre intervéJ:IJ .oo.m. me.r;i.ida de ~:n::ov~den,cia Imipedia.~a., 
ooonsional e tompornrm para evita,r o · pet:ig~ pt@'lCf!, em 
casos des_sa natureza, fél;'e-se p,or ventura, a lei econo!(uca da 
concurren.cia, a 'lei economica ·da liberdade ? . 

Nada disso. O Estado acóde exactamente para remediar . 
nos casos_ om , que fallirain condições economicas que, asse
guravam a livre pratica, a Hvre realiza.éão desses principias. 

Assim, por exemplo, toda a. gente· sabe que o preço doa 
coreaos dependo, em primeiro. logar, do esforço do plantador; 
em segundo Ioga!,', de concurs.o das forcas da· natureza •.. 

O 13n. P .AUr.o DE ]fRON~IN -E' 'o p_rí~çí~a~. 

o Sn. Illl\'IEU MAClJADO- ... cm tel;'ceíro Jogar, da quan-
ti~JIIlo da população e do. seu CÓUS\1IDO. . 

· E npo:~;ar de tudo isso, (!e ·momento a mom.ento, não 
occorrc o caso da elovar,ão dé céreaes, o caso da foroe pu.: 
bliCih o c~~o da. gr\tn oOf!tra a al~a ~cess\va, _e o ~st~dQ nlio 
toma provtdencms occassw:naes. !;em que cow ISSQ se J\tlguem 
feridos nem o trabalho nem o commercio? · 

Ailaso niio.'f;em .o Estado direito, para sal_var os· fracos, 
os dehois, os infelizes, do acudir com medidas de salvação 
~uo tornllm menos rico, menos exigente; o poder do. cap.ita
hsta, mas qJ.le tornem monos infelizes os desafortunados, :,s. 
ll&fom~ndos, os enfermos, os clesahril:iados~ . _ 

· All!'llOm nogariÍ que tonlln o Estada . direito de intervir 
n-as cnsos do calam idarl-o publica, quando, .so trata dr. fixação, 
do f~iminniQíio on roduoQiio de proQOS om materia de alimenta~ 
çi4J PllhHc!l? . . . . 

E. QU!lndo so f.rat.a do pmblema da habitação.? Acaso. as 
leis qno I•egorn o rlir·oito do homem :í cxistcncia' não são de 
9rdmn nattir!ll, não síio ·ele ordom mor~l. não valem mais <lo 
que as Pl'PPri~s leis cscriptqs, quo são um co.njnncto elo toxtos 
a!'t.ificiaes, qpe cedem· ant.e o poder di\~. circt\ti\S.~íln\l\!lS phy
stcas c_ d11s Circumst.nnoias mor!los? · 

Ptldo ncnso .a Jllst.ndo <lcsint.creÀsnu--so deste perigo em que 
'S(:I enoon(.rnrn .4. ooo frnnilins? 

:Pisso, Sr. Prosif)cnt.e, e relembro (L Casa a minha nlloga-
ção de ho_ntem. . . · . _ 

. ~Ia casos em Cf!Hl . o P!'~Prirt:nrio, . cm Uffi.\1 s6 .potiÇ~ID. 
nof,Jflcn cont.~nnrcs dr. mqtphnos• hn casos om qtte o proprw
tnt•i(l qno possuo !'uns inf,eirns, ~om uma simples ponnndn <lo 
advqgaclo, numa simples foll1n i:Io papel nlmasso, intima cm~
tonnroR do hahif.ant.os elo .prcd110s a· dcsoccuparrm essas hnht
tnç.õcs cm Mrnfl do principio rto rospoito nbsoln!.o no direito 
<lP propric(líl<le. · -

. (} Pt.:,C)(J~.s.so qclopf.nrlo pr 1r oi!Qs, (I os to: oJn tnnn simp]os 
n.o.t\Ç!On(ll\(\ on_1 quo so podo, pnro. citar a A, B, C a D, r. nsstm 
rpo.r (1\<lnto. (l()nl~l'JilS elo •11ossous qno são II.Ql10llrts por cn,iu 
çQnti'\ o respÇ~nsnl:liliclnclo corre 0 proQo de alugqol. Qnnnd;J 
e.S~(!S. :fl:fOpfifltlll'iO.S, expiJ •'ff49 o, pr!l~Q ~~St(ll'J not~ficações,, tfOl:\;"' 
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:Xilrem á juizo ·as acções de despejo,' nada mais · terão que 
fazer do que pedir ·em cnrtorio uma certidão dessas notJfi
cn~õos para cada caso de despejo que então proponha, e álli, 
em uma simples petição, se multiplicam :por-centenas de casos 
de despejo. . . · · · ' 

Imaginem qnc o conde fulano c. o visconde sicmno, p.ro .. 
1 prietarios desta grande empreza de propriedades, ou daquella 

outJ•a associa,•ão que. explora a industria de construcoões e 
locação de prerlios, manda requerer a notificação dos ·Joca:ta-
1~o~ clns predios 1ns. 1, 2, 3, 4, 5, ü e 7, c assim centenas. Fil}a 
n sua petição autoada om cart.orio. Depois requer uma cer-

. tidão para cada um desses casos do despeJo,. 
. Assim o numéro 4. 000 a que alludiu o nobre· Senador 
pelo Rio Grande do .Norte ainda está longe da verdade. 

Ainda ha uma out.ra cousa mais séria. · 
Ha famílias numerosas. Ainda ha dous dias corria nf

flicl.o, angustiado á minha casa, um individuo, ameaçado de 
flicto, angustiado á minha casa um individuo, ameaçado de 
despe,io e que tem a seu cargo :17 pessoas de familin. E~ 
pois muito per•igoso argumentar· com as est.a:tislicas em casos 
d1J~sa natureza. porque ellas sendo qualificativas· e quantitati
vas são muitas vezes negativas, segundo a liçíio do grande 
Spencer. . . , . 

O caso do· inquilinato não .attinge, pois, a percentagem 
insignificante a que S. Ex. alludiu. · 

Imiumeros já são os casos de abueos .. Ha. uma infinida
de de proprietarios, que intimaram os seus inquilinos com 
simples nota, lan~ada no dorso de .um recibo, e elles, igno
rantes· das leis, infelizes. desamparados de todos e de tudo, 

· submet.f.eram-se. Ha muitos casos mesmo em ·que,- em Jogar 
do recibo do pàgamento do aluguel de. 100$, por exemplo, o 
propriet.ar.io dava ao: inquilino um. recibo correspondente ao . 
pag·amonto de :150 mil réis. O inquilino guardava-o tran
quillo, sem coinprehendei" a importancia que esse dócumen..: . 
to encerrava contra elle. Mais tarde, verificava _que, tendo 
pago 150 mil róis, estava sujeito agora ao novo preço. Mul
tiplos, infinitos, foram os processos dG que lançaram míío 
os proprietarios para apert.ar o affligir: os inquilinos. 

O Sn .. PPnEsiDFJNTE - Peco .licença .para advertir .ao no- . 
l:iro Senador de que está tnrminada a hora do expediente. 

o Sn. ImNEu MA~HAno - Neste·' caso requeiro a V. Ex . 
. se digne consult.ar á Casa :sobre si ·me conoed.e uma proroga-

oão ele · 30 minutos.· . 
O Sn. PRESIDENTE - Os Srs. que approvam o requerimen- · 

· to que acaba de ser feito poJ.') Senado.t' Irincu Machado,. qu'ei-
ram levantar-se. (Pau~a.) " . · . . . 

Foi npprovado. v. Ex. p ódo · cont.iimar. . 
O Sn. TnrNEU MACHADO - , '\fas admit.famos Sr. PresjrJen

f.e, quo ·so tratasse wenas de q uat.ro' mil ,:far,nílins. Arlmif.t.a
mos n exisf.oncia de · familins de 20 e tant.as pess~s1, de oito, 
seis o cinco pessC.as (aprouve ·n S. J~x .. tom.a~ por ·::rgu-

. ment,o, na sua estatist.icn cifras , ie sua eleicao, algar1smn.s 
·de sua· livro opção),. admi'tt.amos qu·c. s.oJam cinco ns pes~ôns 

que, em média, const.if.ucm uma fan 111m .no Rio elo Janeiro., 
Não es1 nrei muito longe da .yerdaclc ,' .. 
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O Sn. PAULo DE FnoNTrN -'A estat.istica d:í, como mé
dia, no:Ve pessôas. 

0 Sr\, IRINEU MACHADO ·- 0 honrado Senador pelo (lis
l.rict.o Federal indica, como média, nove pessôas. Acccitcmos 
essa média. 

Pois· 36 mil pessôas não são dignas, na communidado 
brasileira, da attencão dos Senadores, que representam o Bra
sil? (Pausa.) Acaso as leis de excepcão não são f.cil.as para 
os cnsoA que exprimem uma situação do oxcepoão? (Pau.~a.) 
Si a população inteira estivesse amparada, precisaria ella 
,porvrmt.ura de uma lei? (Pau.ça..) Si 119 mil pessôas csUves
som a reclamar, como chefes de familia, na praoa publica, 
contra a actual situação dos contractos de inquilinato e dós 
impostos,· os inguilinos precisariam de· uma lei ou ellas sur-
giriam da revoluoão? · . 

Do que nós necessitamos é de prover um caso que a~fe
cla a algumas dezenas tle milhare~. de cidadãos. 

A meu võr, o voto,· dado hontem pelo Senado, foi pre
cipil.ado. Si o pro,iecl.o tinha defeitos, r.sses poderiam ser 
corrigidos. · 

· 0 SR. EUZEBIO DE .ANDRADE - Havi.a 
cussão. 

ainda a 3' dis-
·. 

O Sn. IRINEU MACHADO -. O que não é passivei é collocar 
,,roblema dessa natureza em uma intransigencia e em um 
egoísmo absolutos, porque são provocações ·odiosas no infor
tunio c á pobreza. 

E' claro que, si a situação de vida· da grande maioria, ·da 
quasi universalidade dos chefes de familia fosse folgada, el
les iriam acudindo, com os seus recursos, a todas as exigen- · 
c ias dos senh.orios. Mas, si ha· acaso. difficuldades o t'e
sisLencias, isso provém da circumstancia de que· todos OR or
çamentos privàdos' estão s.obrecarregados pelo · accrescimo de 
dospozas de toda a ordem, do altas de preço de alugueres, de 
medicamentos, de. generos, de modo que ninguem· mais tem 
sobra~ para acudir a novas elevações. 

Parece ·que não é fncil· ao Governo edificar; apressada
mrnte, no Rip de Janeiro; cinco. mil casas. Para iniciar um 
scrvico dessa natureza .. elle necessitará de alguns annos. 

Nos oasos, por ·exemplo, de carestia de generos de ali
n~ont.aoão, de carne verde, de farinha, de cerene~. et.c., o Go
verno tem meios mais rapidos de solução; mas, num caso 
dosf.a natureza. n solucão demanda alguns nnnos e não é licito 

· deixar, .durant:e esse . tempo, no desabrigo, ao relento, '[)eh 
cxigoncia de nluguAres a que não póde nt,tender, a população 
·dr.Rvnnlurnda'. . 

· Ninguem quer suffocar ·o propriofario; .. ningu~;~m qum· 
nrival-o ·.cto direito 'de propriedade; ninguom quer oxf.orquil' 
a pronriedade - o que so quer exnct;amenf.B são medidas do 
lJ·nnsiçü.o, de accôrdo, medidas ele emergencia, que sur,j!'lm em 
nomr. rlns n!f.l\8 convcniencias publicas, em nome rln moral 
pu h! icn contra o egojsmo oxaggerado de ahnms propricfnrios, 
quo nã.o se Aubmef.t.om no int.orosR~:~ dn União. · · 

Pr.nso qur. hn uma· solução simules o ponrlerndn para o· 
caso. ·Sem discul.irmos n quest.ão de elevar,.ão rlM nluguois 
que j;l esf,;l resolvida pelo arf.. 10 da lei om vigor, bnsl.n qne 

I . 



suspendamos por um determinado tempo o e;xorcicio da acção 
de despe.io. Va~os adoptar uma fórma simplista, q~e esta 
nada tem rle odwsa. 

MuL~os dos Jui:~:os com q;uem tenho cQnvers{ldo, toem me 
dltQ que a ellés !.\los parece que se,ia esta a \l.Qiuoão mil_ is curial, 
como medida de caracter de emergencia para evitar essa cala
.mi,dade que pócle levar ti aggravaoiio, extrema. do despe,io em 
massa, ai'!e(ltando. a. c!ezeua~ de miU,ares de pessoas.. E!les 
não terão duvida algum.;;~ em. dar cump,rimeiM e execuoão t\ 
lei; remedias de natureza. cc.onomica saQ muitos t)iscqtivois o 
discu Udos. 

Em relação ao prol;11oma elas 1tabitações. baratas, eu ainqa 
honlcm pouderav.a 1.\0 meu eminente v1sinho, o ogregio St•; 
Scnl\rlor· Panl.o rio .b'rontin, que •ell:act.amcnto ·a d.ifficqldí\clc de 
tod.o o problema co11siste. na. remunerílcão. do capital. As casas 
hão do ser tão baratas que os pi:eoos · se.ia\'11 a(<cessh:eis á 

· gJ;"ande massa trabalhadora prolef;arw,. , 
Na Europa a romuner;~c\í.Q. elo c;~pital empregado. nas con.,. 

strueçües tem at,tingido ·uma p,oroentagem tUo· pouco remu
neradi:n·~ que todos abnPdpn.aram essa e~pecie de exploracUo · 
de rcnd tmento para o capital, de modo qUe · se chegou á con
clusiio do que não era possivcl haver casas baratas sem o 
concurso do Poder Publico, e 0!0, to.da parte ~oi o poder local 
quem interveio. Falliu o appcllo ú plulantropia dos gra'(ldcs · 
capil.alistas; falliu a experioncia do emprego de capital de ini.:. 
cialiva privada em assumptos desta natureza. O problema 
que estava em plena. discuss~o e em C'iame. _em to_ rios os paizes 
<to mundo Vi\.1 Q seu estudo interrompido pe!Q surto da. grande 
guerra. 

A intervençí'lu de outros factores desnaturou e compli-
cou a soluo~o do problema. A elevacão sub.ita· dos mate11iaes. · 
primeiro applieados ao servigo da guel'l'a, qepois djfficUmente . 
transportavel em razão da guerra sub-marinl'a qa de l'ic ien- . 
cia de transporte~ marítimos pela diminuição da tonelagem; 
difficuldades que, . fin(la a guerra, não cessaJ;"ani. pelo preco 
maior que passaram a ter os. rnat.eriae~ dest.inl\dos. á recon
sf.ruc~iio do~ p~b:es d~vastactos, difl'iculdade ql.1fl ai:Qcl!l so 
comp icou pela elevacao da m~o de obra· que ·em l.oda parto 
foi accresCJda elas difficuldades rlricorreilt.es da depres~ão do 
capital o da depreciação do valor da moeda. :Pe modo quo 
o 1'act.oll do trabalho operaria, o factor da depreciação do. va-
lol' da moeda, da elevaoão do material pela diminuio!to da 
producçíio pelo augmento da procura, o . concurso de todas . \ · 
essas oit;ooumstanciae fez oom que fosse um máo negocio a ex
ploracão da industria de oonst.IIuccões. 

Si todas essas circumstancias dos outros paizes eram gra- ·· 
vos, ent.re nós um outro elemento concorreu para difi'ioultO:r 
as const.rucções: o das obras ~da Exposioão ... 

0 SR. PAULO DE FRONTIN ~ 0 qu~js, ill'IPorf.!mf.o. . 
. O -.Sn·. lmNE;U • MAOHADO .,_. ••• que. obsol'varam quantos 
braços operarioa l1avia entre nós, nccresoido ainda esse mal 
pelas grévo~ que se l,'opet.irnm, como n. dos pedreiros, se man
·f,iveram tennzrrumt.e~ para manf,Qfllm· seu· dtreif.o. ti exist.encia 
com elovaciío de squtrios .que roclnmavnm; rlo.s grQvos e pa
redes dos oporarios, da eonstrucciio de Pal{lcios immo11sos, do 
obras immensas, obras pulllicns de certo vuHo vieram aggra
var c~?'Y multo 1\S cliffic\Jidndes (lo e$forço i:lc:i · çqpiJ~r4ct.gr 
pre.~. . .. .,. ,_, 
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Não podemos, portanto, imaginal.' que o problmea seja 
soltvel em alguns mezes entre nos. As soluções. cconomicas 
só produzirão c;·reitos alguns am1os depois de votadas. 

Como esqueüer .a situação de desventura e de afflicaniio, 
cm que se cncont~am o:; homens ameaçados pela elevtt(!ãrJ. do 
alug·uercs c que nao dispõem rlo recurso necessa1·io para erfe
ctua.l-os? Por outro lado, estão umoal)ados do despejo sem sa,.. · 
bcrcm onde pildem acolher as suas famílias l E" essa. a sHua~ 
ção de angustia de todos os seus chefes. 

Ouso esperar os mais graves· effeitos que não sei ati\ 
onde iriio, R.i o ·poder publico ni'í.o acurlie COJo11 a tiua ~nhetlorin, 
vor.auçlo nrnn lei, que ser:i. de concordia c rlo transillãO. Pro
cisamos, pois, 1!e uma medida, que seja a um ~ompÔ, nm ap
pcllo á Pt'Opria in!cllig:encia, á ponderacão o ao pal.riotismo 
dos capit.alislas. Por· oütro, rn:ecr~moii rio acudir com Jlrovr
dcncias econom rcns, que seJam a solução mais ci'ficicnl.e para 

· a. questão. . . . . . 
Em um dos '[)l'oximos dias do sossiío propopoi, Sr. Presi

dente, a creaoão de uina eommissão rnixLa de membros do 
Parlamento, do Semido c Clamara para cogitar da soluciío evo
nomica, ou, ao ·menos, dtJ uma Commissií.o do Senado, pru·a 
estudar a solueão deste assumplo, som .PI'c.iuizo da soluçiio ,iu- · 
riclica rJ() caso occorront.e, C!l!e é de. natureza urgente. 

Basf.a 11ma lei do emorgcncia, snsP:ondendl), por <tctm·rrti
nadl) numero do mf.zes. por anno o moi o a dons nnnos, os cto;;
pe,ifls, porque nii~ J?Ôdemos doixnr de recorrer à cssn medida 

· dr~ wncnrdia o de 'Prudcncia. Ella nii.o pódo deixar de ser um 
nct.o de sahedoria do Senado, não convertido em inimigo irrt'-
cunei!iavel r)r1 inforl.unio c da pobreza. · . 

· A;; leis dessa uaturozn nii.o são votadas nem para os rii)I)B 
nem para os poderosos. E' verdade que a crise de habitações 
já n.f tingiu tambom :í · classe média. Mas a classe média ria 
nMsa sociedade J(t não est.á empl)brecida· pela multlplicar;iio 
1.\e:~ encargos, que r.fio se possa também. considerar. como com-
prc;hr.nrlidn. ·na. pohr·n1.n? (Pausa,) . 
· Pai'Orlll im:rivel .que os homenB de ordenado modesto. de um conto . á urn conto c· quinhentos, chefes de fa'milia ql.lll 
lrnn~ilnram .por posicíics durante largo. espaco de tempo, qne 
conlrahiram cnmprnmissos c ro.sponsabilidndes, n!ío só nu
gmcntanclo as ~uns í'amilias I) as impossibilidades la'ntas veto~ 
qnc se> vnt~m ngMa eni'rnC'{uocidos deanto do menor caRo do 
dl·.~vrm f.ura, de unto de uma enfermidade, elo um obit.o, pois o 
mrmor acciclónt.o· hasta· para desorganizar-lho a vida, apozar do 
ser moderada. ccnoomica c .IJquilibrnda. ·· · . · . 

As ~~lnsi'ies múdins, entro nós, slío as quo vivem do· orde
nado, S:tbÕrnos fJtlll mn toda a pat•l.o osso orclrmndo n. insllffi
ciPnle e o (longrcg~o f.ovo mcsmo do vot.nr, dennte do olnmor· 
do todos ow "fniwoionarios puhlioos, ,i:Je todos os operarios dr, 
Estado, uma tnbclla adclicional nos venoimontos, · ocoorr·cndo 
asRim com uma mediria do salvncfio publica pela lnsuffíciQncia 
de moios de insnbsislcncia. do~ sm•vidores do Estndo, 

Si a!)OI'fl pormil.f.irmm; bJ·uscnmonLe esses despoJos, n!'im 
di) qun nR~ns easns po~snm sor alugadas pelos preoos, que r.s 
:t(IVOH inqni!inos :.~nham elo rw~rilut•, ossos e:xemp,Jos,. nat.nrnl
llli!llfc, lel'üo c:Io ~cr imilndos o 1wodnzlr!'ío pQrigos cu.ln ~,.~ 
tr.nsfir. 11fio nos i\ dado prover. · 

Penso, pois í'nzor um nppollo ao c~oismo no ponto de 
vista pessoal, do me'u honl'ado collegn, Sr. Tobias Monteiro. 

. ,, 
'._, 
·,'• 

.... 

"•, 

'·i' 

., , ..... 

. ,'•, 

".'": 
· .. : 

. ..:~~; 

·\::·-:.·!r! 
' 'i• 

·\:~\ 
·•.·: 

'·.· :~), 

' '1 ~ ' 



332 ,·:· :..WN.i\ES DO ·sENÃDO . 

pom que não defenda esse aspecto. da questão qúe, neste mo
mento se torna p!'ofundamentc odiosa: a da defesa. absoluta 
da Mopriedado, contra as necessidades ·da populacão desafor•
tunn.C:a dcst.a CapHul, fazendo um appello ao honrado Senador 
e a todos quantos, membros desta Casa, ricos proprietarios, 
dos mais poderosos, .se compenetrem de suas respon~abili
dndes e nao só da exigencia do seu capital e da sua fortuna,. 
mas tambem dos clamores do seu coracão e dos ditames. da 
sua conscienc.ia; fazendo um appollo de bondade, ti hones
l.ir:larlc. á integridade,· á cor·dura dos meus collegas; ·e espero 
que cllcs concor'dem com a ~ui ucão que se impõem pam o caso. 

Ainda tudo não. está perdido,· porque, felizmente, aintla 
h ontem, me lembrava o honrado Senador Eusebio de Andrade, 
que ainda est.à submettido ao seu parecer o projeqto que for
mulei e que já chegou ao seu terceiro turno regimental. Con
cito o meu honrado. collega a- dar parecer sobre a questão.· 
Faço, em nome de todos quantos, desafortunados, soffrem o 
perigo de perderem o lar: de todos quantos se . interessam 
pelos sentimentos de justiça e fraternidade pela sorte dos 

. irmãos e patrícios_ desta Capital; de todos os que batem á 
porta do Senado, pedindo defesa e proteeclto para o . seu. lar: 
faço um appello ao honrado Senador para que se mantenha 
como Relator do projecto gue formulei, .pedindo a ·s. Ex. -que. 
nâ sessão que a Commissao de Justiça deve ho,ie ,realizar, dê 
soluQão immediata e· rapida, porque o termo fatal e inflexivel 
de 21 de dezembro se approxima a passos largos. (Muito bem;' 
muito bem. Palmas nas galerias.) · 

O Sr. Eusehio de Andrade - Peço a palavra para uma 
explicacão pessoal. · . · · .1 

' O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Senador. 
' -

O Sr. Eusehlo de Andrade ( *) (para uma e~r:plicaçtià pes
soal) - Sr. Presidente, a surpreza de que fui hontem to
mado, ante a votação do Senado, rejeitando a proposição â~ 
Camara dos Deputados, obriga-me a dar desta tribuna expli
cacões. que desejo· se,iam as mais claras e precisas, não .só- -
mente aos illustrados membros da Commissão de Constituição 
e Justiça da Camara, como ao publico em geral. 

Quando o operoso Senador pelo Districto Federal 'Sr. 
Jrineu Machado apresentou perante a Com·m~ssão de Justiça 
do Senado o seu projecto interpretativo de disposições da lei 
do inquilinato, solicitando. como medida de urgencia, que fosse 
elle adoptado como projecto da. propria Commissão. desi
A'nado para Relator, escusei-me desse encargo, não pelo t.ra
b(llho, não ·pelo estudo e pelo esforço que elle com certeza me 
viria dar: mas para esquivar-me de novos desgostos, · moti
vados poJas aggressões e até in,jurias que me foram assa-

. cad!ls, quan~o tive d~ relatar,. no anrio proximo passado, o 
pro.Jecto ho.Je conv.ertldo na lei n .. 4. 403, a cbamada lei do 
inquilinato. . ' · · 
. Deante da insistencia dos membros· da Corrimissão. de seu 
illu~tre . Presidente e principalmente, ·dO eminente autor do 
pro,1ect.o, annui e desde logo iniciei o estudo do caso em face 
da crise creaàa pelas notificações que surgiam em massa, 

( •) Níio foi revisto pelo orador. 

I 
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gerando, não s&meute na imprensa, mas em toda. a parte, em 
todas as ca:madas sociaes, uma situação de desassocego e m
tranqui!Ndadc acabrunhadores e afflictivos paio receio jus
tificado de ser·em despejadas de suas habitacões milhares de 

· famílias, ao mesmo tempo, o que, com o natural .exaggero de 
·toda crise popular, representava, o pó de representar de facto, 
aindtt a(J01'a, uma .verdadeira calamidade, capaz da compro
meLter, sinão a ordem, pelo menos a tranquillidade publica. 
· Para logo se me deparou a preoccupação de alguns Srs. 

Deputados interessarem a Camara no. louvavcl praposito de 
• dar immediata solucão ao grave caso das notificaçoes feitas 

propositadamente para fraudar a lei, no que ella tem de maior 
beneficio para 0 locatario, que é a· estabilidade do pt-eco da 
locar.ão por tempo nunca inferior a dois annos I 

'Neste seoLido foram presentes os projectos dos Deputados 
Azevedo Lima, Bethencourt da Silva e Nogueira Penido, os 
quaes, em resumo, assentavam nas seguintes razões justifica
tivas: a falta e carestia de predios urbanos. são hoje mais 
sensíveis do que em 1921, quando foi votada a lei do inqui-
linato. · . 

. A disparidade dos prazos do arL.· 1' e o art. 10 da mesma 
lei, isto- é; um .anno e dois mezes, dando Jogar. ao seguinte 
absurdo: aluguel invariavel por dois .annos, pelo menos, aos 
in:quilinos que teem a locação por urn anno sóm:ente. De modcr 
que para evitar este absurdo é necessario ap.plicar a lei, eom
'binando-se esses dois. dispositivos, tendo-se em vista que em 
hermeneutiea não póde haver dispositivos da mesma lei in-
congruentes e eontradictorios. . 

. Submettidos ao estudo . da Commissão de Constituição e 
Justiça da Gamara, esses pr~ectos foram convertidos n,o 
substitutivo de um projecto de lei interpretativo da lei nu
mlero 4. 403, de 1921. O illustre Relator desse projt~eto de lei 
intâerpretativo, o justificou longamente. Quero repetir ao Se
na o um dos .argumentos do Sr. Goncalves Maia: 

. « o argumento de aluguel 36 poderá ser feito por 
notificação judicial e só produzirá effeito t: depois de 
dois annos » àa data da intimação. 
. Bôa ou 'má, justa ou injusta, violenta ou não,. é 
disposição legal, é a lei; é o texto do art. 10 da lei de 
22 de dezembro de 1921, visando unicamente o inqui
linato, quando não haja contracto escripto. 

· Si· de algum modo essas disposições do art. 10 e 
do art. 1' collidem, dessa co.llisão não póde resultar 
nem ·o despejo, nem o augmento de aluguel, porque 
estes dois fa{ltos são regulados e taxados expressamente 
na lei. . · · . 

. o espirita da lei, a alma da lei, o seu sentimento, 
isto é, as suas razões de. ser, manifestadas na sua 
elaboração, constituem precioso elemento de interpre-
tação. "· 

t: Que se pretendeu com a lei · d~ 22 de dezembro 
de 192'1 ? · 

Proteger o pobre contra o rico, o desprotegi_do 
contra o poderoso, o explorado contra o explorador que, 
porventura, si quizcsse prevalecer da sua situaçiío para 
exercer• uma coacção. O mesmo espírito de assistencia 
.do Estado existe .ití em favor do operaria contra o in
dustrial. 
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E, si, na lei, uma· :f.a.ltu de :clareza ou na: redacç,âd . 
deu logar a uma cont.radicção a;pparente ·entre alguDB . 
dos seus 'rli~p~siMvos, deve prcv.alecer o espü·iLo da lei 
na :sua exocucao. . -...... · 

Q máo artigo isolado lliâo pódo annullar sem sup.,. 
plantar {) · bom artigo·. . ·· · 

A Jei não . deve, Clttretanto, permanecer como mo
.tivo . de discordia na interpretação dos seus disposi
tivos. Elia precisa ser homogenea .• 

Dahi a necessidade ·'de escorreital-a das suas . 
. falhas., 

.E' o ponto de vista em que se coll00ou o Senador Irineu 
Machado mesmo .ao ·elaborar o seu prQijecLo. . . ./ 

.}>assados os primeiros momentos, a todos que estudaram 
o dífficmmo ·caso jur~dico assaloou :a duvMa <de. fazer pela lei 
interpretati\'a, rectroagir os dispositivos· da loi inteDpretada e 
a identidade e semelll·anca dos :termos do projecto. da Com-. 
missão de Justiça do Senado com o da Oommissão da Gamara, 
!ovarem-me a propôr no seio .da Commissiio um entendimento· 
&o t]·c1al !'CsnHassu a uuificacão, de um só projecto visando sua . 
urgente adaptação cm uma e em outra Casa do Congresso. 
Este alVitre foi acceito pela Commissão de Justiça· do Senado 
e :rnorcc·ou do proprio :Senado, em votação no plenario, sua in
teira a:pprovacão, lfDnforme se lê do pare~~!' n. 242, de 1.922, 
assim concebjâo : 

·C 'l'omandO-SC 'CID eonsidera~O a emenda ·Sl1pra
que aliás consigna ·medi!ila justlficada-a Commissão 
aconselha, eai!Jretanto, a ·Sua rej:eiciio .afim de que, ap...: 

· provado O . projecto em 2' :diSCUSSãO, ·POSSam <Ser, ·em 8', 
.cstu:dadas 'C•m se11 eonjumrlo, nem .só esta cGm.o 01!ttt"as 
modi.ficacões propostas pe'lo :Senado, mas ainda '88 ·me
didas que, com .o mesmo objectivo e igual urgenpia, 
cs,tão tam:bem •occu,pa.'ll.do a atLençií:o da 'Gamara dos 
S!'S. ·Dteputados; ·:de ~ado ~ue 'do 'tmtenélinlen'tlo entre 
esta Oommissão •dG Senada · e 1a Oomm:iss~() de :oonsti- · 
Lulfcão e. Justiça <ela CamallS. possa resultar ·11 mais ra
J~ida ttnareha nas providencias a serem ·adoptadas .e que 
estão senoo reclam:adas . ~elo clamor que 'Se vem fa-
zendo vehemente na opiniã(l) publica,,, . . ' . ' . . . . 

ES1:e 'é :o ·parecer q:ue o Senado :ap}lrovou unanimemente,. 
Fo1 •om cumprimento <leste iltCt.o. solemn[ssimo 'do Senado Fe
~cr.al IG]Ue :o ilmm2~de orador (não ·apoiado)· :que ora ·occupa 
a tribuna, no caracter de Relator. do projecto da mustre Se,. 
nador Iràneu -Machado, :cQrnJpaveceu ·ás reuniões da Gamara 
dos Depul;ados 'e ·am :assistiu :á douia1 ponderada :o mel.iculosa 
d·is~ussico <I!'Ue. se .prolongou rpor varJos. dias, •em. varias ses
sões. Naquella Commissão estão juristas de recon·hec1do re
nome, 'Jomo Afranio 'de MeiJe Franco, João Elysio, o velho 
professor da tradicional Faculdade do Direito de Recife·; Heitor no ·Souza, Art.hur JJOmQS, ,José Barreto o ifi.enriquo Borges. 
A ·iloata C0mmissã0 levou ·o sm.t. trabal:ho ·ao plenario, mere
oon<lo dmmoélia:ta approvacllo. Nelle il'oi preferidCJ ·dar-se uma. 
fórma lPI'Ocessuwl, cujos offeà·tos de l!'e1;roaccão são incontesta
veis, S!lgundo doutrina •C jur.ispr.udencíil rlo Supremo Tribunal 
.F•cdorul, a adcpLar quaesquei' disposições interpretativas d~ 
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lei vis-ente, sobre o inquilinato,, de constitucionalidade duvi-
dosa e evidentemente controvertida. . 

O que tívemo1:1 em vista foi impedir a consummacão da 
fraudo c da bur.la da lei, burla o fraude patentes na expedição 
cm lllU~~a do milhares de notifica~õcs. E o fizemos sem im
pedir os diJ·ciLos doo proprietal'ios, o~ quacs continuam ga
rantidos do mesmo modo, quer a defesa se faca pela acção 
de despejo, quer pela acção ordinaria ou outra especial. O 
facto de, nessa ou uaquclla acl)ão, sm•em mais ou menos dila
tados os prazos e 9s seus termos, não siguiíica lesão de di-

. t•eito. . · · · 
As actuaes ilotificacões feitas, salvo casos muito raros, 

obedecem a um plano t1·acado, desde o anno passado, no in
tuito de frustrar os beneficos effeitos da. lei. E' certo que para 
isso concorreu então .a· votação da Gamara, insistindo em re
cusar as emendas do Senado ao art. 1 O e áqtiella disposição 
de caract•.lr transitorio que, prohibia qualquer augmento oo 
alugueres dentro de dous annos. . · 

'fal como acaba agora de fazer a maioria do Senado, em 
sua alta sabedoria e estremado patriotismo, a Gamara permit
tiu, pela rejeição das medidas propostas, que os inquilinos da 
Capital da Republica se vejam privados dos. benefícios que 
todos, da melhor boa fé e com toda' a sinceridade, quizemos 
liberaralizar-lhes. 

Sem pretender retaliar, permitta o Senado que recorde 
a previsão feita por mim, em pareceres e cm 'discursos desta 
tribuna, sobre a impraticabilidade do. dispositivo d.o art. 101 
cm confronto· com o art. 1', do proJecto, convertrdo na le1 
;vigente. · 

Dizia eu: 
EMENDA N. 9 

llofere-~ esta emenda ao prazo em que deve ;produzir 
effei l.cl · a nol.i!'icut\ÜO pura o augmonLo de aluguel, ou, na, 

. phmsc i[,, par~cel.' ·da Camara, ·«a rncll~o1· (f_a!·antia, ttn•ica. tal-
ve;; qw! !J proJecto Jloudc oulor(Ja'r ao inQullmo.~ . 

,Paru pcrJ'oiLa elucidação do ponto a discutir, proferi
vai é transcrever na integra esta parte do parecer: 

«A Commissão propoz c a ·cama1·a adoptou, como saran-
. Lia ei'Jicientc, c . talvez a uuica passivei contra as surpresas 

c!o sPnllt:•lio, a condição do «J)razo de dous annos pa1'a que a 
mo~.;ncacão dos 1'ulu·ros augmentos produza .os seus effeiLos 
jurídicos, O Senado, entretanto, votou pela ré'duccãt~ desse 
prnzo·a um an11o, o quo importa na rostri(lQão da melhot• S'U
rantia, unica, talvez, que o substitutivo poude outorgar ao 
inquilino, asseg•m•ando-lihe, por breves dous annos, uma rc
a·auva 'Lrànqu!llidaclu conLiia os excessos do senhorio. Não so
l'ia ,justo, nem mesmo humano, que a Gamara modificasse o . 
seU voto, para acccHar a respectiva emen~. do Senado. Opi
nando pela rc,ioicão dessa onlenda, quo é a principal e está 
ü1scripl.a ·sob o n. 9, passa ;~ Comrnissão a emitt.it· o rarecor 
sobro as demais emendas etc ... ,, . 

Girando osl'orco mcnl.ai temos feito para compreliendcr 
a rn:tão pela QIUal se tem di t.o ~ fJ·equentomonlo repet.ido qrue 
o prazo do dous annos doi dispositivo do .projecto da Camara, 
é a unicn garantia dada ao inquilino, nesta lei que estamos 
elaborando •. ·; , . -· _, __ , ..... .:.: . ...J. 

• 
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Al.ó agora eni,J'cLanl.o :não podemos enconLra1:. ainda se
lliOlhanl.c moLivo, principalmente pO!'CIUC ning:ucm nem mos
BW o illu~Li•ado relator do .Pi'oJccLo, que é o. mesmó do .novo 
parecer da Camaru, nuuca o esclareceu, nem· mesmo agora 
o expõe de modo claro c .preciso) ao rejeitar a roduccão do 
prazo propost.o pelo Senado. Ao contrario,_ sem~rc ·j•ul9amos 
o prazo. ele clous . ann9s ·constante do .,PrO,! c~L,o . Jmpratwa':cl, . 
incxcq.UJvel c antm,omwo, com o ·preceito prmciPll;,l estaLUJdo 
no arl,. 1 do pi·o~ecto, quando prescreve ·que ·nao havendo 
4cstipula!lão escripta o prazo da loeaoão será de um anno que 
Re e.0nsidera sempre prorogado por outro talÍlu l.urnpo: e nas 
mesmas condições do anterior desde .que nâo haja aviso cm 
contrario com tres mezes pelo menos de anLecedencia). 

Por esta disposi~ão, a lei estabelece que durante um. 
amw vigoJ•ar,(~ a locação sem q.uo possa soffJ•er auomento• de 
alufluel clur'antc esse tempo. Si .ao · findar o nono .mez o in
quilino não receber .aviso do senhorio de nã'o ' lhe convir 
manter a locação, opera-se. a proro•gação por igual tempo de. 
um anno e nas mesmas condições, isto ·é, t.ambem pelo mes-
mo preço da anterior. . . . . . _ · 

E' este o syslema adoptado pela Camara no projecto da 
Lei elo In()!uillinato que o· Senado tambem acceiLou. 

Dcantc deste preceito, qual ó valor .que tem para o in
quillino o dispositivo que determina que o augmimto do aJu;. 
gue1 ~ó produzirá eUeíto de_pois de dous annos contados da 
data da certido da notificaça:o ?) ·· . -, 

O Sn. PRESÚJEN~'E - · Observo ao nobre Sehndor que a 
hora do erx,pcdiente está finda. . 

O Sn. EUSEBIO DE ANDH.ADE - \Nieste caso requeiro a 
V. Ex., proroga,cão por mais 111eia lhora, . 

O Sn. PRESlDENTE -· O Regimento não permitte. 
O Sn. EusEaro DE ANDRAp.!i: -. Mas ou estou faHando para 

uma expJi.cacão pessoal. · . · · 
. . 

o sru. P~ESlDENTE - Annunciada a ordem do dia v. Ex. 
poderá contmuar com a palaYra. 

ORDEM :QO DIA 

O· Sr. Presidente- Gontinúa com a palavra -o nobre Se
nador. l 

I 
O Sr. Eusehio de 

que nenhum; porque 
. quemos: 

'.,. 

Andrade (cântinuando}' '- Parece-me 
não J?Oderá. ter execú:ção. Exemplifi-

1 ., ' . 

. Realizada a Jooacão sem estipulação "éscripta, o inqui
lmo espera. até ·o nono.mez o aviso do seu .. senhorio, ·sobre 
a continu!lcãq ou não no predio locado, depois de terminados 
os f2 primeiros mezes do . anno. · . , ' . · 

Si o aviso fôr feito no sentido, de não concordar na Jo
cacão pelo mesmo preço, o inquilino. não se conformando com 
o augmento proposto1 procurará outro predio dentro do 
tempo de tres ·Ou mais mezes que lhe faltar para completar 
o anuo; ou concorda com elevação do aluguel e permanecerá 
outro anno, depois de decorrido o primeiro· sem que dentro 
desse prazo possa ser nov•a·mente augmentado. · · 

' 
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L\o senhorio( beni como a·o inquilino, a lei só conced& o 
aireito de l'CSIJI.ll·tar a locação durante tt1n anno. Ora, si . o 
senhorio. tem a faculdade ele prevenir ·o inquilino com tree 
mezcs, pelo menos, de antccedcnoia antes do findar IJ pri
meira anuo sobre a ·prarogacão ou. não,· .por certo não fará 
JlUnca usa da notiflCacão do art. 10, cujos offeitos só se 
farão· sentir depois de dais anuas, quando, pela art, f• da 
projecto,· pódc fazer cessar a locacãa na pl"imei1•o anno. Isto, 
parece-nas ele uma transparenc.a .ilbsalutá. 
· · A· Uamara desaLtendeu a uniformidade e cancat•da,nQ_a, 
com toda cautela c ·ponderação · estabelecidas na· proposlçao 
emendada; por isso a Commissão de Justiça e Legislação 
sante-se no dever de chlldllar a attcnçiio do Senado e da pt·o
pria Camara para a materia ainda em seus ultimas. retoqueS!.-. 

Houve ainda,. ao que parece, da pa1·te do iii listrado Rew. 
latar do • parecer da . Gamara,· confuàiio sobre os intuitos da 
emenda n. 13; com a de n. 9 relativa. ao art. Hl da propo-. 
si_ção. Este ultimo será disposil,liio permanente quer vingue ou 
nao a reducQão de dois para um anuo proposta .pelo Senado,· 

.ao passo que a de n. 13 tem. limites de tempo e logat• em que 
tfil'á execuQão alcancando todas as locações . feitas ou Dilo por 
contracto escripto. E' como e lia o prescreve, medida de eme~·
gencia provisoria, ll'ansitol'ia, para produzir· effeitos tão só
~ente durante dois annos contados da data da lei que a pro-
.mulgar. . .. . ·· · . . · 
. · Desta expo~iQão, apt•oveitaram-se ·Jogo os que tinham e 
teem· interesse material em detut'PBl' o intuito salutar com 
que a · Ca·mara sempre sustentou seu pt•oposito de favorecer o 
inquilino, a despeito do pt•azo de um anua constante do at•t. 1', 
com a estabilidade do pre~o ela locação, .durante dois annos. 

, O primeiro comll1entario que foi oommentado tt•áz a. pa-
rmas :14:1, .o seguinte conselho: · · 

. .: Como váe ser burlado o· pt•azo de dois annos para 
o augmenLo da t•enda. Os propugnadores das regalias 
P.ela. nova lei outor~Jadas aos in,quilinos . vão· ficar. des
Jlludidos ·com esta flxacão do prazo de dois annas para 
o augmento elo aluguel. A lei diz, no art. 1", que, não 
havendó estipulaoiio ·· escriptn, que regule as relações, 
direitos e obriga~ões dos locadores e locatarios. de pre
dios urbanos, o ·prazo dé Jacacão será de um anno; e 
diz no artigo ora eni exame, que a notificação para au
'gmento· do aluguel só produzirá effeito depois de dois 
annas contados.da data da respectiva certidão, isto é, da 
data em que o offícial de ,justiça, por despacho do juiz, 
passar a certidão de que citou· o inquilino para soienoia 
da notificacão. O aug>mento não póde attingir os con-, 
t.Mctos pot• escripto, que se ·regem, durante ·a slia vi-

. gcncia, por suas respectivas dausulas (art. 10, § 1"). 
· Conclue-se, da co.mbinu()ão dos arts. 1'. -i" o 10, que 
o provt·ictario tlóde, em qualqm·r das h}'lpotlwscs, au
~;·wmllat· a renda do pt•edio com o prazo de um anuo. 
em vez de dois, IJIIra conscguil-o, .pois tí. Roma se vác 
pot·· muitos c~~>minhos, basta escuta!' a sua pretencão no 
·art. J•, § ·1•. ou no art. .t.•, § G•, conforme o caso, de 
prorercnciu ao art. 10, isto é, em vez de notificar o 
inquilino do nugmnnto, deve avisul-o de que não quer·· 
pt•orogar a lucaoão, aviso com trcs mczcs, de antecc
doncia nos contractos som ostipulacuo cscripta (art. t•, 

S. 7' Vul. X 22 
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.§., i'), e com seis mezes, nas locacõe.~ a pi•azéJ. éérto 
; (~rL 4."• § 5") • Nada obsta: que, no propr•io a~isp,. seja 

. del.er•.mmado o novo aluguel a quo o· locatarJO : fulará 

.su'jeito pela retenção do pl'Cdio além do prazo 'ou cqn., 
. tractuaL:~> • · 

. . Não se sur·prehenda, àgoru, b Senado côm esta Í·evelaçã~. 
'Véja apenas que fez. mal em.'não attender, com toda a cautela 
aos conselhos de seus orgãos. de informação.. · 
' • itesta-mc,' Sr.' Presidente,' lameutar o incidente, não por . 

mim, que nada mereço, mas pela· desattenção feita ao trabalho . 
UJ'iLe.l'iuso,: [JOndcl'Udo o juridwo da Comm1ssilu du •Camuru dos . 

·· i:irs .. DermLudo~, trnlmlho• que mo propunha u defender o de~ 
.fontlcriu, se porventura fosso ntacado, o que nüo succodeu:, .tra,. 
batho <lu o··· revela; a ·put• :cto: perfeito os tudo jurídico do :assum
pto, a pr•coooupa~ão superior pela causa publica, deante. · dà 
premencia de urna situação de facto, que resiste· a quaesQuor 
demonstrações.· estatiáUcns; ·porque ellu. está affectando ··oen.-
tonas ri· mais centenas de famílias; · · 
· · Pz:azarn aos -~éos. qu!l .ui'Jla · mel1hor· inspiração e· um mo.:.:· 

.vlme.nto inn..is. franco· possam ·remediar o rríal •botem · feit.o·.~ 

. (Mttzto bem/ Muito bem!) ' · . · · 
' ' ,f ' ' ' ' ' ' ' I 

' . '.. ~; ' ·•. 
CREDI'l'O PARA PAGAMENTO A D, DEOLINDA SOARES. 

' ' 
· · · 3• dlsc~ssno, da proposição da Gamara dos · Deputados' 
n·: 66; de 1922, que abre, pelo• Ministerio da Fazenda; o credito· 
especial do f :'017~, para pagamento a' D .. ·Deolinda Olaudina. 
Sont•es; v luva do mandador do ArseLial 'de Guerra, Paulo· 'J.'éf;.: 
:xelra Gui:ú1at•ães, 'dé pensão de mpntepio:.. · - · ·: 

Encerrada. 
... .-l 

• ' '' • ,• O' •' ' ' ' jl '• :, , ' , • I 

·· · · .o· Sr. Presidente'-. Não havendo visivelmente numero no 
recinto• para ·)>c . procedei· á votação, -vou mandar proceder á 
chamada.;: (Procede~se á chamada.) • · 

• ,llroc'edencjo•se á chamada verifica-se a ausencia dps Srs. 
T-op,c~, .G(lncalv!Js, .. Indio do Brasil,·· Godofredo. Vianna,. Oo~ta 
Rodrigues, Eloy,de .Souza João Lyra, Manoei· Borba, Biquem" 
de Menezes, .Marcilio , do. Laée!•da, , Miguel de Carvalho, 'Alvaro 
do C'àrvillho, .. A; · Azeredo, Ramos Caiado, 'Herinenegildo de 
M(irae~ •. Olegai•ici Pi rito, Carlos Cavaloanti, Affonso .. Carnargo, 
Laur.o .Müller ... Vida! .Ramos ·e Soares dos Santos. (20).. . · ,, 

o· 'sr: Presiil'ente ·-: ResponderaDÍ .. á chamada. a peitas 19 
Snr.s, Senadores; não. ha numero para. prolleder-se ás. votações •. 

•'.1 

' 
PIII1MlO Dll VIAGEM AO SI\, JOSÉ DI'!· OLIVEIM 

\,. ' 

3~ di~r.ussãô, d~. proposi(.ião dn Camar~,dos Deputados, nu
moro, Ui, de 1922: que abre, pelo. Ministe1;ió da Agricultura,. o 
credito, especial· de 4:200$, ouro, .para pagamento do P,remto 
de viagem conferido ao engenheiro de minas, .José Baptista de 
Oliveira· daO:Escola de Minas de Ouro Preto. . . · ·. , 

' ;En~errada. e adia~a a. votaoão. · ·. . .. 
,. ,., 



',o : Jl.EVEI!Sl;o DE'.PENSUJlS 

. :l." di~cussão dá ·proposição da Gamara dos Deputados nu
mero '122, de -Hl.22, manda~do reverter em l'avor de D. Anna 
ri~ Andi'~Hlo .A!nuar, a ycn~uo percebida por DD. Nut•cisa -Cnn
~~d~ rJ Nar01sa .lo~cpiJJna elo Andrada, herdeiras de .Tosó Boni
'lacw . do Andrada o ·Silva, desde a data do fallecimonl.r., o:l11 
ambas,. · . . . , · . . ., _ 

Encer•rada e adiaria a volaclio.: 

· ' CAiXA RUnAL DE NOV4 · FllrBURGO 

.· ··. · 1• ·di.~m;~ssiio; do projecto ,do Senado, n. 71, cie i!l22, :con~i • 
. derando do utilidade publica a Caixa Rural tle Nova FribtlrgQ, 
co~déde na cidade do. mo~rno norrie,·.no Estadot do Rio· de .Ja-
neiro. · 
1 . · Encen~ada e adiad~ a votação: 

' ,. 

" 
2" discussão, da pr·oposiciio da· Camara dos Deputados· nu-

mero 58, ele ·'1 022, que ,abre diversos oreditos :para pagamento 
de pensilo a oD •. Ignacia da Rocha V,ieira; 1para publicaoão da~ 
obras '«O Senado c .os Senadores~ o «Qu.asi um seculo de poli
tica. brasiloirnJo c par:a .. gratificação arldicional a íuncoionarioil 

· rla SocJ•etaJ:ia ila .Gamara dos Detputados. ·. , . 
Encdrrnda e adiada· a vota~·iio. 

I ·,•, 

I , . . . , 
Cf\llDJTO PAfiA PAGAl\IJJ:NTO AO BANCO DE. CfiEDI'!'O GEI\AL 

2'. discussito, da. proposioão da Cá.mara dos Deput.ados nu-· 
moro . '130,· do. 1922, que abre, pelo· 'Minlsterio da Fazenda, o 
credito especial de 5ll :100$563 · para pagamento do Quo ú de- · 
vi do nQ 'Bnneo de' Cr(l(!lto Geral, cessiopar!o do Felippo Mon~ 
toiro de Darros. · · · ' 

·' 
Encerro.da e ndinda a votncllo. 

: cn~oJ~O. PAliA PA~A'Jii!~1'Cl A \,u.JlxANDfiE CAZZANf . . 

· ~Vdisoussão fia p,ropo~içiio da· Camara dos Députadr»; nu:... 
1uero· 01.1, de 192.2,_ que abre .. pelo Ministerio .do Interio1·, o cre.: 

· d it.o oapecial de 4 :94.7$180, · ·para . pagamento á Alexandre 
Cazzan!·, por>·for•nocimentos feitos .ao Instituto Elcctrcf ·To-
chnlco; , · · 

. Encer.ra·d~ o adiada a votac;ão • 
• 

o Sr. Presidente'-.. Nu~l~ nlai~ haveudo 'a .! rnlfll', VOII lo
vant.ar a sessão, 'designando para ordem !lo dia da seguin~o: 

. VÔI.ru:,fto.' o_rn 3~ discussão, du próposi~~o. d!l, Camnra dos 
Dnputados n-:. 66, do .1922, quo u~u·o, pelo 1\hnrsf.crio rla Fn-: 
.zoada, o ct•ec!Jf.o espooJUI do l :017$, para pagamento a D. Deo-. 
linda .Claudiua .soares,· -viuvu. tio mandador• do Arsenal da 

. ~. 
,~,, 

,·:. 

., 
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Guer·ra, Paulo 'l'ei:x:eira · Guimurf~t::>, de pensão de montepi.o 
:ccom .,~a~r:cer [avorave!· da Comrnissao.'·de .Finar'çaa, n. 258,. 
de 1 9.;.2) , . . . . , . 

Votação, em 3" discussiío, da pr·oposição da C~n'i~ra dos, 
Deputados n. 6'1, de 1922, que abr'e, pelo Ministerio da Agri
·C.UH\Jit'a, o C!'edit.o especial de 4 :2100$. ouro, para pagamc.nto 
do premio de viagem conf.erido ao engenheiro de minas José 
~a.ptista de Oliveira, da Escola .de .Minas de Ouro Preto, (com 
fl(lrecer {avoravel da .ComrnissM de Finanças, n. 287, de . 
!•f 922) ; . . ' . . ... . ·. . . ' . . . 

Votaçiío, em 3" discússiío, da p·roposição da\ Camara dos 
Deputados n. 12,2, de 1922, mandando reverter· em favor de 
D .. Annu dr. Andt•nde Ag·uiar, a pensiío .percebida por DD: Nllil'
cisa Candida. e Narcisa ·,Tosophina de Andrada, herdeiras: de 
José' Bonifac i o de Andrada e Silva, desde a data . do falleci

. mento de a~bas· (com ~m·ecer {avomvel da, Cornmissão de Fi-
nanças, n. :JIO, de ./92.-); · . · . .. . 

Votaçiío, cm 1" discussãó. do projecto dil Senado, n. Ú, 
de 1922, consideraudo de utilidade publica a Caixa Rural de 
Nova Friburgo, ·com séde na~ .cidade. do mesmo nome, no Es
tado do· Rio de Janetro (com parecer favo'ravel da Comm.issão 
de Constitu'içü.'o, n. ii H, de .f 922) ; · . ' · 

Votação, em z· discussão da proposit;ão da Camara' dos 
Deputados Jl. 58, de 19221 que abr·e· diversos 'creditas para 
pag·ament.o de . pensão a D.. Ignacia da , Rocha Vieira; para 
publicaciío das .. ()bras. «0 Senado e os Senadores,·.~. «Quasi um. 
11eculo de poliLica brasileira, • e para gratificação addiciónar a .. -
funccionarios da Secretaria l]!l ,Çama;ra ·~os .. Deputados (com .. 
pal'ecer {av01•avel da Cornm1ssao de Ftnanças, n. i27, de 1 
':1922); . • . . . . . . . . 

·. Votação,. em' 2• discussão da proposição da Camara .dos 
!Deputadils n.. 130, de 1922. que abr,e, pe·lo Ministerio .da· Fa
zenda o credito especial' de 52':100$563, para pagamento do 

. ~e é ~devido. aci. Banco de' Credito Geral, cessionario .de .Fe- · 
, hrppe l\IO?teiro de Barros (com _pareceJ• favoravel.da Commis:.. 

sa& de Fmanças, n. s.~l. de 192~); .. . ' . ' . ' ' ' 
Votação, em. 2~ discussão .da proposiçíío da. Gamara dos 1 . 

Deputados .n. 99. de 1922, que abre, pelo Ministerio do.Inte-· · 
rior, o credito' espct:;ial de 4:947$180. para pagamento 'a Ale- · 
xandre Cazzani, por fol'llecimentos feitos ao Instituto Electl'o 
Teohnico (com enwnda da .. Commüsão de. Finanças; ·parecer 
n. 825, .de 1922) . · . · . · " 

' •' ' ' 0 > A o O 0 

· a• disc'us.são 'do projecto do Senado n. 75, de J 922·, auto~ . ... 
rizando g Govnrno a. emprestar .á empre2a ou companhia 1que · 

· se proDQnhn . a insf.allar no paiz fabrico de papel de impres
são com o aproveitamento de .materias .primas· naci·onaes até 
50 % 1lo capil.al realizado, mediante as coildic6es que, est.a
ll'elcce (o{ferecido pela Cf!mmissáo de Fina11ÇIU); · 

' ' •J • • ,',.,: ...... ••· • 

i0iscu6siío unica do· 'lléfo do Prefeitp .do Distri{lto Fe
dern1 n. 100,' de 1.922, á resolução do.:. Conselho Municipal 
quo suhsl.itue pela de chcfe.a denominaijã()·actual·do de Den- · 
'tista dCl Posto de-'Soccorro da Assistencia Publica e pela de 
dentista a dos auxiliares do mesmo serviço·. (com parecer co~ 
{rari(• da Co-nt'lll'i~wão ele Constituição n. IU9, de 19SS); ·· 

~~ . 

··:~~~~ 
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1' discussão do projecto do Senado n. 72, de :1.922, oonsi
clernndo de utilidade ,publica a Sociedade Brasileira de :A.vi
ciJJI,urn, com séde na Ca}lital da Republica (com parece-r (ll'llo .. 
r<ael .da Commi3são _de· Constituição 11. 317, de ·1922); 

1• discu~são do projecto do Senado 11· 75, de 1922, oonsi
dt>:•ando de' utilidade publica as Academias de Lettras existen
te~ noa Estados da Uniiin (rmn pa1•ecer ~avore.vet da Çommis .. 
silo de Constituiç'ão ·n. iU (;, de ·I 922) • . · 

Úva~ta.s-e .. a sessilo ás 15 hora8 e lO mi11utos • 
.. 

131' SESSÃO, EM 13.:ÓE DEZEM~RO DE 1922 

· PRESIDENC!A DO . SR. ESTACIO, COIMBRA, . PRESIDENTE 
' 

· · A's :1.3 e :1.12 horas abre-se a sessão, a gue concorrem os 
Srs. A; Azeredo, Abdias Neves, Hermenegildo de Moraes, Men
donça/ Martins, Silverio Nery, Lopes Gonçalves, Justo Cher
.mont.. Indio do Brasil, José Euzebio, Costa Rodrigues, Benja
min Barroso, Eloy de Souza, João Lyra, Tobias Monteiro, An
tonio Massa, Manoel Borba, Eusebio .de Andrade, Siqueira de 

·Menezes, Antonio Moniz, .Teronymo Monteiro, Marcilio de La·-
.. carda, Nil~ recanha, Modesto Leal, Paulo .de Frontin, Sampaio 

\ Corrêa, Irmeu Machado, Ber.nardo Monteiro, Adolpho Gordo, 
Alfredo Ellis, Alvaro de Cai·valho, Luiz Adolpho. José Murti
nho;· Ramos· Caiado, .Olegario Pint.o,. Carlos Cavalcant.i. Affon
·so Camargo, Lauro Müller, ·Vida! Ramos, Felippe Schmidt, 

. S'oáres dos Santo.s, CarloR Barbosa e Vespucio de Abreu · (41). 
. • / ' ' ' ' .l 

. Deixam de . comparecer com causa · justificada os 
Srs. Lauro. Sodré,. Godofredo Vianna, Antonino Freire, João: 
Tbomé, Venancio Neiva, Carneiro da Cunha, Uosa e Silvn, 
.:Araujo Góes. Goncalo Rollmnberg, Moniz Sodré, Ruy Barbosa, 
Bernaróino. Mr:inteiro, Francisco SaBes e ·Generoso Marques, 

; (15)' .· . . . ' 

. E' ·lida, pósta . em. disoussi!o . e sem deblit.e. approvada a 
acta da sessão anterior; · · 

o. Sr. t• Secretario. de.clara qu,e n!lo h a expediente. 

O St-. 2• Secretario procede 'á leit.ura dos· se~intes 

PAREOeREB 
' . 

. N. 342-1922'·.· 

·A .Commissão de .Tustica e LegislaçGo,. tendo examinado as · · 
emendas dA Gamara dos Deputados no proJecto do Senado que 

. considera de utilidade publica a Associação Brasileira do Ci
rurgiões Dent.istas, com séde nesta Capital, oinendas est.ns que 

. estendem aquelle favor ao Centro Carioca e á AssisteRcia Ju~ 
' . 

' ' ' ~' 



I 

ANNAr.B no'smHno: 

uicinria. Militar,· é de parecér q~a ns mesmas sejam' appro-
:vadas. · · 
• · Sala das Commi~ües, 12 de dezembro de. :1922. - Ett

seúio de AndradP.. P1•esid~ntc interino. - · Jeronum:o. Monteiro; . · 
Relator. - Godofredo Viannn; - :Manoel. Bm·ba., - M'arcilio 
de Lncl!l'lln. - h•ínen' J.laeliado. · · · ·. · .. . · . . • . , 

· . . ' 
EM.li'lfDAS DA r.AJITARA .DOS llliPUTADOS ·AO Pfi(IJF.CT,Q DO .. SENADó'. 

' .... ,r' 
/ :.:· 

QUE RJ!:CJ(!l'ilJ:EGE fm UTIIJJO/\Oil PIJBLTC.~ A ASSOCIA'(:ÃO BR.~SI- • 
LEIIIA PI!: CII\URG!Õr:s· DENTIS,'.\S, 

•,,_ I• 

' ...... ' ' N. ·f 

AMrescerit.e-se, · <hipoi~· ~ns palavras «Assoclaol!.~- Central·. 
Brasileira ·de Cirurgiões iOenl.iritas,, a AssMencia Judiciaria 

. .lfil'ita.r •. · . " · · · · · · · · · .· · 
' ' : 'l, ' ' ; ~-. ' •,' . • , ' , ' . , I ' 

· Camar•a dos :D.épütados, 20, de outubro de 1920; ...:... Julio· 
-' Bue11o Bra.ndíio, Presidente; A •. \:'~ de Andrade Be:erra,. t•· Se-·· 

cretario; CoHta Raoo, 2: Secrct.arió i uterino.· .. · · . · 
.·' 

/· .' 

Ao prÓ,iecto .n .. 59;, dest~. ~nno: foram aprescnt~das duns . 
cme11dn~: uma tornando exl.ensivo aos membros" de· ministerro. 
JlUblico ·federal o beneficio de que trata essa· propósição e ou
t;ra esclar·eeendo n modo de' ser ealaulado o.ordenado.do apo-

. sentado no caso ·de cónf.ar ·merios .dê '211 annos de. servioo,' · 
A, pr·imcira nessas emendas::vlsa. como se. vê, estabelecer 

,siti.lacão de. igu,\lrtnde entre os membros. do minísterió publ!,:. . 
llO c os .magist~ados, p~ra o 'cffelto de seremaquéllefnlennca- . 
dos pelo llenefJc!o crendo pelo, projecto.. . . . . . . · 

··Mo, porém, ;ni!o' procede,· attendendo-se !\• diversidade de 
rosi()li.O rins fimccionilrios ·dessas· duas clàsses. O magistrado.~ 
cercado de rest.rit\<:.ões 'no oxrcicio rl sua'·:ar.l.ividade, · que .só 
. podo srr apnlicndn nn: ndminist,rar,üo da 'justiQil,:. no~ ')lasso' qua 

· n memhr'o. rlo ·mini.ql.m•io 'nnblico mantem M seu óargo intei~ 
ra lihet·dndc de àcclio, podcndondvogar· ou se ,occuvnr de·.ou
t:ros mis'l.er·ns pnra: que· 'se sintrí' mais \itclinado,: O ínaglst.rado 
t.ern rnsronsahilidndes espccincs ,que nilo' pesam sobra os mcm~ 

· bros rln mínisfnrin .p.nblico, cnmo :~n pode verificar nn"organi-
wçiio ,indiciar·ia federal.; · . . · · · . · > :< . ' · . · 
. :m 1\ rlnhi que resulf.a o:fnol.o de ·apre~entara nossa le- · 

gislaoiin vnrim,o. ·rJisposil.ívos de ~xcepciio er~(fnyor d~ magls• 
tral.nl'I\.' F.:' nxncl.nmnnt.o nessas restrlcçllcs,· dessas · grandes 
responsnbilldnriP.s n da• a·rduidnde das ~unccõe~(j'n~ .provelu n . 
projecto or·n crn disrmssiío c~nsnbst.nnc1nndo b~~ef1c.l.o espech\1 . · 
1131'3 os .adrylin ist.rndores da ,)USt.iQa. . · · . · ·-, . · ... · . : . .-: 
.. · Niío. 6· JUSt.o r. proor.dento que um favor citado exclus.lva-. · 

ment.e pel& vida. trabnlhasa e esgqtante ~o llla!l'lstr~do ~~e e~.· 
. . . . ''' 

~ ' ' ' . ' 

.. 

' •. 

.. :·.: 
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tenda a outros sobre q~en: não pesam iguaes responsabilida-
des e tão afanosas attribUICões, . . . · · 

A acceitaclio dessa emen~a é um precedente que cEJnoor" 
rciá .fatalmente para a amphacão ·de tal .beneficio a todos os 
funccionarios publicas,· em .curto espace. db tempo, desappare
con~o. dcs~;•e modo, o verdadeiro motivo· que deu origem a~ 
.PrOJecto. • .. 

· ·Em taes t.cr.mos é a Oommissão de Legislação e Justiça de 
parecer qne não se,ia acceita a ·emenda. · · · · . . 

A segunda emenda .offereQida é, como se disse, · apen.t.s 
·explicativa, proc·ura evitai: duvidas futuras a respeito da con
tagnm do tempo para a fixaQão do ordenado a ser pereebido· 
pelo magistrado, aposent.ndo com menos .de 21() annos de sar
viCI)• 

' ' 

. .Parece ft Cominiss!io dé Legislação c Justiça. que· poderã 
·e lia SCJ' ncc'eit.a oom redacção differente. · · · · . 
· · Em vez de fie dizer como está na emenda; 'entende a Com
missão que será mais explic,Ho consignar-se «do . .dito serviço:.,; 
f.icando a .aline:t a do •projecto com a seguinte fórma: · 

-r.Si contar menos de '2.0 annos de serviço publico, terá di
reito·. 11 t.antns •vigcsimas partes .do orde1,1ado ··quantos torem 
os annos do dito sei'Vico,. · 

. .Sala das Comrnissões,' 12 de dezembro de 1922.-Eusebio tle 
Andrade,' Presidente interino; vencido,. -. Manoel Borba;·._· 
lrtnetí' Machado, vencido somente u<emenda 'do Sr. Eusebio 
de· Andrade, - Mm·cil'io de Lacerda. - Jeronymo Monteiro, 
R.elator. . · . · · · · · ·· · · .· .. · · 

• .. 
EMENDAS· AO PI\OJI!lCTO DO SENADO N. 59, Dll 1922, A QUI! Bill RE• 
' . \ .. FERE O PARECER SUPM: 

·'No art. l•, depois da palavra «registrado», intercale-se: 
. . «Olt' membro do ministerio publico» .. 

•I ',' 

· Just7;{icaçlio 

. Quer na. organizac1ió rJa.'justiça federa1. quer na organl. · 
zac.!ío dn ,justiça. do ·oistricto Federal. .· nctualryJ~n t.r., • eomo ~n· 

· tigamentc, os juizes c representantes .rio munstsrio publico 
sem pro- · estiveram equ !parados . nas . vantagens de · · seus 
cargos. . .. · · , . . · . · · . · ,. . · .· 

Alt.crandil-se agora · .. o vigente rng1men claR· npnsent.a.do
rins,. não hn rnzfin nlg,irn:i qne 'justifique n. diversidade de 
proceder cm relação a uma ou a outra classo de scrvidoJ'es da 
.iustica.. , · · · . . · · . . 

~o\ emenda visa manter a igualdade actual, 
·Sala das1 sessões, S de dezembro de I 922. -· EusebiO de· 

Andrade. · · · · · · 

Emenda ao nrt, 1 ', lettra «3,, ·em Yez' dê ~exercício no 
cargo,, diga~se «de serviço». . · · . ·· . 

• · . Rio de .Tn!l!liro, s 'de dezembro de · 192<2. · .- le1'0'Il1(fTIO 
,Monteiro, : · ···' 
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N. 3i4. - !92! 

Em virLud~ de. disposiciio consLHlicionnl, callr. n.o ,Senado, 
<mmo . cljmara micmdora. manifestar-Rc em prJmeJro Jogar, · · 
sohre ·a rosoluc.ão legiHlativa de 30. de clezembr.o de 1 !!21, que 
reduz· os pra~.os ·p.nrn n aposenl.ndnrin, A qne foi vot.ad~ peil) 
Poder Executt\'O ,soh 0 fundamento· de que,· «a)ém de m,lua .. 
tlca que encerra e do sl'u caracter evidenlemenl.rJ pessoal, o 
pt•oject.o, pela rol:ll.iva ·J'requencin da sua hypothcse, viria, 
convertido om lei, aggravar, sem rnziio do. ordem mJbtica, as . 
despezas ilú Tlwsoüro, . . · · 

.• Justificando ossn asserção . · · argumenf,n.. o Exocutivo: 
•Piguremos dous empregados de· 30 annos de serviço, um 
&ffect.ivo .. ont.ro extincfl:l, onda um com 10:000$ de vencimen..
tos :mnuao~. Si o ex li neto obt,ivm• uma .commissão (favor 
11emp1•e muito. disputado), com .. a grat.ificacão de nove contos 
de .réis e a exr.rcer durante cinco nnnos. terá direito' a a,po .. 
sentar~~!' com 19:000$: mM, ·si ftir o effectivo que exerça 
pelo mesmo · el'lpn~o do tempo PH.~a mr.smn commissii8, n pen~ 
Rã o de :iposentnlfori.n ~er:t a>penns do 1 o: ooo~ooo I . . ' 

Exp,M a caso é · revelnr o' caract.llr pessoal do proJecto 11 
patentear a iniust.icn da mnditl:i que contiÍm. » · 
· · E• nroci~o. porém. não percamos de visf.n ·que a ·resolu

çil-0 .vef.ada (. apenas nma ampli:I9ÍIO da lcgislaciio vigente, a 
cu.;o respeito ,i:l 'rsta CommissãQ RO· manifestou nr.stM termos, 
quando aconselhou a approvacão dnquelln: cComo se vê, o dis
·-posit.ivo: supra-l.rnnscripto. bem que niio decliniJ. o nome da 
pessoa a qnAm aproveita tí, todavia, per.,~onnlissimo; pois Mn;;. .· 
stHuc uma excepcfío qu11 s6mnnt,e p6de abranger. o caso para 
qile foi cstaholncidn~. ·De feit.o, applienndo-se ella. :l hypo
~besr~ avP.ntadn. chega-se facilmente a essn conclusão, sinlio 
v11jrunos: um ·funccionnrio cxtincto que estiver nas condi
çíínR 'ria IIIi nctnnl, apo~ent.nr-Re-á com • os. vencimentos do 
cargo extinet.q. r. mnis a. gratifi'c.acão ria conimisi!iio qun esti,. 
yor rxorMndo: a.o pa~so nttP um cffoet.ivo qu(i ei!tiver dosetl'
peh:hnndo cgunl MllJmissão, dhr:mtc .. · o . ·mosmo tempo (il5 
nnno~) · a tivür o mesmo t.ompo de Mrvico publico· (50 nnnos), 
só ·si podor(t · apMontnr com os vencimentos . do cnr.go · effe
ctivo. Ora, si a .resoluciio é mndirla pt>S!•;oal e injusta~ a lei . 
nor Al!n rovognda. · é porsnnnl!ssimn ~> . injust.issimn. porque 
llcMficin um numm:1. mnil.o menor e .deixa. de recomponsnr 
n. quMI• totalidade dos .. bons .sP.rVidores ~o Estn~n qufl,., nttil!-

. ginélo n r.t.apa .da nposFmf.ndoria com todos os vflncJmentos,qum
. ram continuar a servir a sua pnt.ria· no exercício de umn com
missão remunerada· apenas· com grntificncão: •. · · • ·' · 

. · .A rl).~olução, pois, em vez' dr> s'er ·.,.cpudiada por pessoal e 
injusta, devn sOl' mantida e ampliàda"aindn niàis, para abran
.ger t.nmbom . os .funccionarios .effoctivos. E nllo VO!IlO~ raza.o · 
pnra que assim não ncontcaa: ao contrario, tudo mdwn que 
estes devem ser ~quipnrndoR, pnrn P.~se offeif,o, nos rle que 
t.rnt.n a J'esolucllo; · · · 

· A os~e nroposit.o. VP.n,os citar timn vaz o .parP.cer rle~r.n 
Commisslln, j(, referido: · ;, · ' 

'· ' ·~ 

· 4!0 instituto da nposant.ado'rln repl'cs~nt.tÍ, Mgundo 
a oplnillo geral dns publielsf.ns. umn: divida do Estado 
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para com o funccionalismo, traduz-se '!la obrigacüo que 
~quelle assumo de gurantir a subsistencia dos seus ser
v id(H'O$ inoapacHado~ de LmlmHiar, e · 08Lú e::qll·essa.:. 
mente çonsagrado .em nossa Const.i(,uicuo que e::i:ige, 
como condição essenciQ.J, a invalidez. Provado; portan-
1.n, esse requisito, o J'unccionario deve passar ú inacti
vidade, eom direito a uma· pensão «paga ·pelo Estado, 
om épocas r•egularcs, . c fixada prriprwcionalmente ao 
mont:mlc dO· ultimo \'cncimcn:to», no dizer do insigne 
;Qtto 1\layer. (Le Dr;:,;'t AdminiRtratif .4.1lcmarul, volu-
me 4•, pag, .94). · 

De nocOrdo, com .. esse ensinamento, o ultimo esti
pendio percebido pelo funccionario ~ que deve s~rvir 
d~ bnso no calculo da pensíio, pouco importando a de
nomin3.l)ão quo se-·dê a rmnunerncão total do cãrgo que 
lhe está confiado. E nesse computo, pois, entram 
as grattfieaoões, salvo as expressamente e)fcluidR~ pela 
lei que as instituiu)' . . . . 

' .,· •. 

l'ort.anto, ;;i um ftinecionnrio effcctivo é cham!ldo ·a oxer~ 
cr.r nmn cnmm.i~~üo e passa a accumular a gratificacão desta 
o ns vrmcimnnto~ do ca11go t>ffeotivo, apezar de. não ci desem. 
pPnhnr, .~ .iu~tn que, cm se àposenlando, l.enha na inactivida
de, vanfa·gens correspondentas ao bem-estar ,que aquelln du~ ·· 

. pla rimmneracãn ~he proporcionava. •Mas, si isso não se dâ 
actualmente·, não rleve ser motivo para que os alcancados pela 
resolnl}ão vof.ndn não se.inm por ella beneficiados, e continuem 
a sel-o sómonLe os\poucos .que, por ventura, possam est.ar con-
templados nn lei n. 3. !192, de i920. · · · · 

·Em vista dessas considerações, a Com'missão de Just.ioil e 
. T..egislacão é ele pare~er .se mnnt.enha a supramoncionil.dn re-
solução Jogi·slativa. · " 

. Sala das Commissões, em de dezembro de i922. -
Eusebio de Amll·atle, Presidente int~rino. -· Jtarc.iUo de ·La
rerda, Jlelnt.or, --": Jlanoel Borba . . .:.., (J_odo(redo Vianna .. 
Jeronvmo Mo.ntiJir(). - lrinetr. Jlachado. 

,RtUMs do ~éto 

· A.Ioin. 2.924, de 5 de ,janeiro de 1915, ao regular.a apo-
. sc•ntnd_oria dos .funccionarios tmblicos, estatu~ no art. i21 
que, o:Jnnccionario que se invali~ar no S{\rviç:(\ da Nação e 
eontar mais de 35. anuas .de. scr~JIJO, será (loposentado I}Qffi ~ 
vencimentos integraes do ca:rgo. . 

· O pro,iecto que o· Congresso Na •,ional ··ora envia á minha· 
sanc~iio, pretende que, si esse mesmo · i'uncoionario · f~r de , 
loga.1' e:r.tincto e,tiver cinco annos de e:ce?•cicio" em commiss«o, 
pa.ra a . qual a le-i não d/J ·venci.n~entos · .proprios constantes de: 
ordenado e. (lrati(icaçiio, seja. apoRnntado co1n todos os venci-.. 
1nentos do 'cm·oo e:ctincto o mais todas as (Ji'ati(cat;úes da com-
missao. ' · 

' · · Figuremos dou!· empregados de 30 annos ·de serviço, um 
offectivo, outro extincto, cada um com :lO :':!00$ do venoi
mentoo annunl. Si o e:rlinoto obtiver uma commisst:o ('f1avor 
sempre murito disputado') com a rratifieaçllo de nove o-outdll 

. ·.,. 
:.'1,;' 
: .-.. ~ 
' ,• . 
. •.i" 
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de. 1•éis, o a cxercct· durante ciiioo · annos. te1'1li direito a apo'. 
scntar~se com. :1.9: nO O$; mas si fOr o effecti·~·o. que exerça opelo 
mesmo ·espaço de tempo essa me11ma commissão, a pensf:o ae 
aposentlldoria1será apenas· de 10:2001$000.1 ' · · 

. ExpOr o caso é revelar o caracter pesa 1nl do proj coto e 
-- pat.ont.ear a inJuitica ?a medida que contém. . . . 

, .' . Diffioil será· expliCar por que razão o :rupcc10narw e:r:
t.íi~ef;o ha de ter essa regalia sobre o cflectivo; e por que, com 
··inco annos de,exercicio.de uma cop1missão, por via de l'eS'l'a ·. 

·h r m paga; adq:u.jre direito á' l'illl1UUCl'lll)iiu integ~al. dessa com- . 
missão, quando; nos cargos permanentes, a ·rei exige de:& annc;s . 
p,ara. a aposentado_rla o só .concede os vencimentos totaes de- · 
pois de ,trinta c cmco annos. .· .. 

. Invoca o projecto em' seu apoio a lei ·n. 03.992, de 5 de 
janeiro de :119'2:1. Mas esta ]ei, que, aliás. reconheço não ser 
immnnà .de reparos. po!'que· tambom institue proferencias em 

· fnvo.r do: funccionario extíii.cto, precisamente, .· aquolle cú.lo 
cargo a Nar;üo ,julgou desnecessario e só por uma tolerancia 
~1m t.an'to t~~enl.imontal, ·continuou a ostipendiat', esta. lei ad· 
optou t.nl providenciO:. em relnc:lo aos empregados qüe cont.a. 
l'll.ffi mais de .quinze· annoR de efféctivo exercloio da commis~ : 
são e m.ais de cincoenta do serviço publico, . caso excep~lona- · 
Hssimo .que o legislador quiz .·galardoar com .um nremio tam"' 
llem ext.raordinn·rio. ·Raros, rarissimos serão os funccionarioR. 
que ·contem mais de meio Reeulri de serviços e, no exercício' de · 
umn· commiAsito,. se hnjam: conservado mais dé tres luatros. 
t.empo su•porior ao que a lei requer parn Ji nposentaj)oria. O 
mesmo .. entretanto. nlio se. póde dizer dos funccionarios ele 
quo trata o nrciject.o: ci~co annos .é. um prazo relativámente 
ourtn. e ,l.rlnt.a e cinco. ahnos. de ·servicn. é·.o tempo·normaJ,. 
commum. ordinario, · fixado .. pelo leA"islador pará a .llDOsenta:. 
düT•in .com· venc.imenf.os integrdes de todos os funcoionario!!; 

· ~Ainrn· effectivos ou 'e:ttincf.os,. f.enhnni ou: rillq, exercido· com~ 
missí'les. ., .. . .. . :. ,. ·.· .·• ·.· : .. ·:-···· .... · . 

. · Coinnrehimde~se que .. a lei entenda de .iust.iça oonoeder a 
· nnosent.adorin na ult.ima 1'nnc(lão ·· q.u•é ·o empregado exerça.; 

. se.ia ret.ribtiida com ordenado · c· !V'atifical)ii(l ou _96. com · gra~ 
l.ificn1,1ilo: mns não R6 a ·experientiin· ainda n!io · mostrou a 
·necessiclnde de se alterar nesse ponta n lei geral dils aposen· 

. t.nrlirrill••: r.nmn n/lo' ~,;: n••rMbf' nnr rmo . fnl' ·nlfínrn~no Ró drva 
njwiwAil.nr no~ funllfiionarios· exl.ineto~.. ·. :, ; ' · :

1 
· 

' :\ !IIm. 1'111 iniusl.iea que em~erra e ,do sen ·caracter llVIden:. 
lf.'m!lnl.f' PCR~ont (I proJeol.n: poln 'relrif.i~a: frequenc.ia. dn: Sll~ 
hynof,hese. virin. convcrl.idn ~m· lei. n·!l'ln'avnr, ·sem .. rnzllo .dll 
orrlnrn 'l'mblicn, nR .dnspeznq do. Thf'souro: .. , ... · · i:· . ' 

1 ,. '· ~a:ro-llb'n, pois, n minha. ~.nnccão e ~!l 1 devolvo á C11mnrn 
. rrn(l,. n. iniciou.. · : :·:,: .. · .. ·· · · .. 
· ... ' Rio riP. .Tn.neirr;, !l rle ,inneiro de J9;,2 i -~ Epitaci11 Pes;dti. 

. . ': ·~,··."'_ -~ .. .. ' ' '. ' . . . ' __ ' .·'- . : '/ ' ' . ' . 

RllSOT.UCAO DO GONGRilRSO NACTONAT,, Vl':TAPA PF!J',O RR, PI\EST· 
DP.NTE n:\ ll.F.PUDT.TCA, A QUE SE IU!IFF:Rll O PARF.CEII Rt!PnA 

t' -. ·'· •. -' : '' . ·. ' .. '' • • ' ,• . ' ' . - ~· . •' ' ;_I~. 
. ( ' . ~ ,, .. ' ' . ' ·, . •.: 

•· :o:cn~gr.rs.~n .~ncl()nnlree.?lve:. · ·.· ... 
'\• · ,.(\ rt.i·~;o·.unino. ~lcnm J•ndpzino.l!· r10 15 -cmnos· ·a· ·clnoo ·e, ,i! e· 

5() :a 35, os prazos para a aposentadoria, a que se refere o ar .. 
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f.i,so· 1~ rln let n. 2.002, de 5.cle janeiro iiQ .f920; rcvog~das as 
dtspostções em contrario. . . : · . ·. 

· Camara doR Deputados, 30 de dezembro de i921. - Ar-
1lolfo Rod!•ioucs de Azevedo, Presidente. - .To.çtJ Att(JIMto Re
;m·ra da M ed•?iroi, t• Secrntario -Costa R 1m o, 2• Sccretnrto .: 

·' 

N:· a·~~_. 1922 

' . MnnifiJ~tnndo-M osl:n CommiRsllo sobre n proposiç!lo d:\ 
Camnrn n. :2H!, de 1922. que modifica as penn!'l dos nrts. H6 
e 117 <lo Codigo Pr.nal Militar, os qunes definem c punem ·O~ 
crimes de insubmissão dos sorteados e de deserção,' regpecti
vamente, opinou ··alia pela sun approvnção, nos termos em que 
veiu da outra casa do 'Congresso, A requerimento, po!'l!m, do 
S!J·~ 'Senndot• Carlo,q Cnvnloanl.i, foi n ' referida proposiQ!io 1\ 
Commisslio do Marinha e Guerra, que. examinando o ns'l'llmpt.o 
com a sun cnmpof.cncin t.eclmicn, nonclnlu por um snbRI.itutivo, 

. sobre o ·qual tem R Comm!ssllo· de .Tust.if)R ·:e f.,egil!laf)llo, de ~~~ 
monlfe8tar; · · · . · · 

Estudando o'a ·termos do ~ubstitutivo, nlio encontro; esta 
Commissiio motivo que n leve n proferir o trabalho da Caniarn 

. dos Dnnutndos, salvo em rr.lação ao § 3• dn nrt.. t•, que lhe pa
re(\e não corro.~ponder aos int.uit.bs do pro,iect.o, que tem po;o 
fim principal att.onuar a~ penas impoRta!! nos insnbmissos, em~ 
qnnnt.o que a providencia alli contida- n·ggrnva a sit.ua<:iío (jA 
cada um dellr.s.' E, no ca~n. pon~n. a Commissiío qu~ sr. não 
devo nlf.ernr a le~islnç!io orn em vigor. · · 
. ·· · Assim, pois, a Commisslio·de .Tust.ica e. J,egislncílo é de paw 

, r.ecor~· qur. se,ln approvado o subst,itut.ivo da Commissiio de Mn
rlnhri e Guerra, salvo quanto no.§ a• do art. ·!.•, que (leve ser 

. r,ejeitado. · · · · . ' . . · . . · .·· ' 
. ISnln das Commissões. 12 de dezmnhro .<!e t9!l2. - Eu.ve:. 

Mo· de Andrade, Presidente interino e ·R~Iator. - Godo(r11do 
Vianntl; ::- Manoel Borba . . - Jeronumo Monteiro. -· Marcifto. 
de. Lacerda. - l,.ineu Machado. · · · · · ·. 

PAMcs:R .DA coM'i.nssÃo· DE MAI\J~IIA E· OUlliUIA N. 275 •• DE Hl22, . .,. · 
. . ·. . · 'QUE SP. REFERE . O .PARECER: S!JPRA ' 

. . . ' '\, . \ . 
A Commissão de Marinha o Guerra. em obedícricin aô vo

·. to rio •Sr.nndo .expresso nm sessiio de 22 de nllf;ubrr nltimo, vem 
di7.Ar ;;obre. a proposir,fio da Cn.maJ'a dos· Dcrlllt.adM, n. /18, elo 

' r.OI'I'r>nt.o mm o. modificnf.ivn · l'ioR nrts. !.!6 e I 17 do Codi!tO 
Penal l\IillnJ•,. Como so vr!, dua~ eonfignrncõcs. dclirtnosns. cnrln 
qnal mni~ Jn:,pnrl.nnle, consf.if.ucl'{l o objecto · r.Ins~n P·lnno 
ri~ ·lei.Jnlrros~nndo por f.n.J maneir!t e.fãn ·'Prrlf'nnrln.nwnf.r n• ~ 
r.~islrmcia mesmo do Exeroit.o n ·ria Armada ·que a· inl.m·fei·~n-
r.ia diroota dn J•cspr.ctiva· commisslio teohnica, em seu nrocesso 
dr. formncflo,,,Lusl.ifica-so plenamente. · 
·. Neslr. nroposito, rlaf.a venia .da illustrada •Comm!ssiio ·rir. 

· .Tnsl.ir:n c 'L.~!!l'iRlaçiio desf.n. Casa do Congresso INinéiohal, vall!o~ 
aJ•r•tscar lilgnrrns .ponderações quo, quando nllo t.r:mham n Vll'
tnrlo do· .in~f.ificar a nm1lndn. com que· conclulmos os Ir pn. 
rr.rr~r·, "nJ•vir11o no mcmos narn ·explicar. a divergenrin ~he!'la 
P-nlrfl. dnns .tln suas commissõr.s permanentes, no !lilucJ~Inr: r 
t·n~olvol' o momentoso nssumpt.o ~obre quo estnt.ne o rDtendo 
plano· d~ lei, 



ANNAES DO SKNADO 

· Diz o seu art. •t•: cA pena ~o sort.endo que se· tomar in
submisso nrt. l1 6do .Codigo Penal Militar), em t.empo de 
paz, snrá a pre8fação de.mais ·dOUS, ·cinco OU Oito tr.e!eS de 
~Ar\'iCo militar, além do período regulamnntar. § !! Esta 
penn será .ímpoALa pelo commandante da l'eglão ou cit·cnm- . · 
scripção milif.nr, com l'ecurso volu.ntnrio para o Mi-nistro da' 
Guerra, O recurso será interposto no prazo âc 30 dia~. con
t.ndos da publi-cação, em boletim, do acto do commnnclnnt.e. § 12·' 
O tempo adclicínal de serviço. rnax1mo, médio ou mínimo, 
será . fixado d. \'ista dos motivos de. defesa apresentados pelo
~orteado e d!ls oircumstancias pceuliares llo factú l.mra•ct&Pi-
zador da insubmfaslo,, · · . . . 

O que se pretende, pois . derogando o .Codigo em vigor, 
é alliviar a pena com que elJe pun os refr.aotarios ao OUD'J• · 

. primento do ·dever militar em sua e~ressão -primor.dial. tor
nando-a, concomitantemente, mais conv:eniente a administra
ção da justica e de 'todo o ponto vanta,iosa ao rapido .diffun. 
dir da instruecão militar nas ·classes doS jOVEm$ brasileiros, 
annualmente obrigados á incorpor~Wão ·no EJI:ercito activo. 
para satisfazer indi!lpensaveis -exigencias da def-es-a. nacion·at. 

Nada mais just.o e accórde eom ·o sentimento geral. Tudo, 
pol éir.•; está no moiiuB (aciendi, na nianeira de' âttingjl'-Se r.~_se 
relevante deside~atum. . · _ . . 

A contextura do dispositivo em exame ter1í por\'•~nlura a 
pet'fei~ão que se deve dese,jar em ;prec~ito legal da nat.ur~ 
do de que se trata? Parece que nao, y1sto que nl'm sempre 
será possível .applicar-se o augmento do .tempo de serviço, · 
conforme o sen Mandamento, tomo sancorto penal da insubmis-. 
são, tal a diversidade a e aspectos que wpresenta esse .delicto. 

A respeit.o, doutrina o· professor Esmeraldino · Bandeira . 
l.'m seu· «Direito, Justil)a e Processo Militar~. § 2", capitulo 
XVI; cRealmonf.e. estudando-se o texto dn lei, dos regula., 
mentos e do codigo citlidoei, ·~hega..;se a evidencia de que não 
é ·só o facto do sorteado ou enseJado dei:car . de apre.!entai"'-sli 
tl!m. cattsa justificada; no prazo-marcado, que ·constitue o crime 
de, insubmsslo. Mas tambem · os factos de crear um .impedi
mento physico que o inhabílite para . o servico militar e si
mular. defeito, usar. de fraude ou artificio PBI'a isentar-se· do 
mesmo servico.,. E parB completar esse estudo acrescenta, 
ninda· o mesmo. paragrapbo ,_da. obra citada: «Além dsesas e~-: 

,peoies de. insubmissilo; ·prevem as ~ossas · leis outras modali
dades, sob •a f6rma. de receptação. o.u favorecimento., 

E' fac i! verificar que . nesta synthese estilo comprehen• 
di das. toifas . as figuras ·.em que· se desdobra o crime definido 
no art. 116• do -~odigo Penal"Milit.!lr e seu: paragrapho, exolu
llive as que inscreveriam sob os·· ns, 4 e 5, hoje implioita~ 
mente. advogadas por falta de· .ob,jecto. · attendeildo~se a. qu& a 

· legislação ''igente sobre ó servioo militar, não ·admitte a isen• 
t.:lío de guerra ·ou .de pa:, mediante substituioiio· ou sorteado;: 
1\fas, e~tudiiJI)do as ·especies qualificadas nos ns; 2 e 3 ·do refé· 
-rido art .. Hlfi, a .primeira· tratando do sorteado que voluntaria
mente crear para sl impAdimento physieo !emporario ou per.o 
manente que o inh,nbilite Pl!ra o serviço; .e a segunda, 'daquelle 
que simular defeito ou usar de fraude 011 artificio pari\ isen· 
lar-se do ·roeRmo serviço ·- conclue-se espontnnéament.e que 
a ,·essf.ls sortrados niio se póde nem se dev11 applicar a oon·· 
vet•são da pr.isiio . com · trabalho e um simples. accrescimo I!O 
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"'Lempo do serviço •normal, dada a evidente inoovenienci& de 
serem incluídos semelhantes élemelttvs no exercito, por ma~: 
nifesta ,falta de idoneidade. A mesma cousa póde dizer quanto 
aos. individuas incursos nos crimes de'receptação ou favoreci
mento, é obvio .. nesta portanto examinar a fórma, aliás a mais 

· commum, da insubmissão, tal como ó difiin·ida no n. 1 do men
cionado art. 11ô, A esta fórma, exclusivamente, ,iulga a Com
missão, ser acbrfado app!içar o criterio da majoração do tem
po de. serviço; ·accoiLando, .na cspecie, n indicação inse1•ta. no 
luminoso parecer das commissõcs reunidas de Constituição e 

· Justi~a. e Marinha c Guerra da Gamara dos Deputados,· inter
posto sobrrJ us emendas apresentadas ao Codigo de OrganizBI•ão 
Judiciaria c :rroecsso ~lilitar, quando s~ retere ao valio:io tí·a
balbo (JlW lhe fOra aprese11tado a respeito, por patente do Ex
ercito, no· qual fi~a acceutuada a situação embaraçosa a que 

· cllegarll. o fOro especial em fóco, com a multidão de proccsso8 
de insubmissão que se aceumulam nas•auditorias das clrcums
orir,t.:ão . .iuliciarms militares, atrazando o andamento regular 
dos den)ais feitos c chegamos até a paralyzar o serviço de mon
tepio, por ·natureza, ut'gente. «O remcdio para isso .não é facil, 
com· o ·Codigo actual~. declar:t o douto relator d/) citado parecer. 
E·ajunta: -.~uma solução a meu ver .satisíatoria, seria punir 
administractlvamente a Insubmissão, eorn o ausmcnto · de tem, 
po de serviço, fwando assim dispensado o pr!Jcesso criminal.,. 

Comprchcnde-se, sendo . éxcusado esclarecer, que não. se 
. tratâ aqui de um caso de excriminação a. que se veja arras
tada a legislatura por força· da repeticão vulgarissima do fa

. eto· delictuoso, o que - se fosse verdade, como symptoma. 
seria alarmante par;a. os nossos destinos de poivo soberano; 
mas unicamente de substituir. um regímen de punição por ou-

.. tro que ·traz a inr.ontestavel vantagem de poderem ser apro- .. 
· ;veitados ·nas filoi·ras da, forca ~rmada, . excellentes cidadã!'s, 
:muitos dos quaes, como é notorw e o ditZ a horu·ada Commis
são de Legislação e J~sti9a, s6;mente !Ocorrem .no ·~l·.ime de 
que se· trata; POl' méra 1gnorancm da le1 do sorteiO m1htar, ou 

• IPOl'. falta de sufficiente diyulgar;ão. dos editaes respectivos, 
no interior dO pai'Z,. ' 

Releva notat• que, {juantlo, n.lém dos motivos acuna apon
.tados, ·occorre mais a circumstanei.a desses c'iddíios se . apre
sentarem ·voluntariamente á autoridade competente, dispen
sando· o emprego dos meios coercivos que a .captura exige, 
esses cidadãos, deveriam antes. ser considerados simples re
tardátarios no cump:J:imento. do dever que a lei do servi~o mi
litar lhes impõe,· do que propriamente insu•bmissos ou dcs-

. .. obedientes a ella. . . . . 
. !Entrctantli, por isso mesmo que se-:pretende. substituir 

o processo judicial pelo administrativo, é que se afigura me~· 
nos feliz· a fórma em que foi coldadn n. tproposição em cs..: 

, tudo; porque, desdenhada a cautela. aliás imprescindivel, de 
em sua rcdaccão tornar. bem patente essa t.mnsformncão es
sencial, corra-se. o risco· de vel-a rcondcmnar com fla:;rante
mentc inconsti~urcional, por admittir juizes singulares para 
o julgamento de crime mililal' (ui' I.. 71i § I c da O. ])'. ), além 

·'de> ser no mesmo I cnqJn derogatoria t.lo. Codiil;o· de Organiza:. 
:oão J"udiciarla c ProcessCI ~filillll' em matcria de competen
cla, ;vis-Lo crear novas instanc:ias para l\Qucllo ,fim, t'ú1· da~ 
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. mencionadas nas alinea a e b,. art. 2", cap. n do l:rlesrno 
codigo, · ' . . . . . . 
· Assim, 1mpiín-se a neoessidnclc .·de procul'lh·-~e imprimir 
maior clareza ao texto da referida proposwão, de modo a evi
tar futu!'as confusões em su11 applicacilo juo possam vir· ag
gravar a situação ;i'i1 por domais applicativa da justiça mi- . 
litar, precisamente no. momento .em . q·uro so a .. procura me-
li) 

• ~~li;, I • • 1rorar, · · . · · · · :!\\,. ·· · · 
. IFindo o z•apido exame do art. :1 o .o respectiv!)S .paragra'

phos do plano de lei om questão; · ainda. · sa outt•s . questões 
que não podem ser desattendidas,.por serem connexas á: ma-
teria .ele que ollo cogita. · · 
. Uma dellas refere.:.sc á' prescripcão que como se sabe,' 
para o crime de insubmissiio,'l:l de oito annos. 
. · Si é cer.to . porém, conforme ·assevera Macedo· Soares, . 
. em seu 41Codigo Penal Militar. Commentado, que esse lnsti
t.uto foi crendo pa;ra attender ·a motivos de ordem publica 'e 
não para acaut.elar interesses partümlarcs, · nilo repugna. a 
acccitaoão do accrescimo de mis um nno, no prazo em que 
de.ve prescrever. a accro e a condemn8l0fio .do sorteado .. pas
sivei da punição administrativa que lhe amplia o f.empo d~ 
Rervico regulament.nr: sortear)o, que assim fioartí su,ieito• á 
r.apt.ura e prest.acão do dito. tempo de serviço,· no Exercito 
aot.ivo, . até completar. 30 annos de· idade, época em .que deve 
passar para o Exercito. de 2.• linha (n, ~·. art .. a• do R. S. M). 
Tal · .Drovidcncia ·será do . mais elevado . alcance, •para 
a. ·união, no que concerne t'i verdade ·do sorteio militar para 
Jlt'eonohiinento dos claros de. um Exerci to, Otl\ins. reservas. as-: 
.llim irão engrossar rapidament.c com o devido preparo . tc
chnico. Finalmente, a ultima questão a. conside11ar, nesta . 
~mergenC!a é a que entende ·com a manutenção no am~.it.o . 
do~ corpo, de tropa, dn ~tbmo sempre regular dú .cnsmo;~ 
nos tres grandes 'pel'iodos om que sr. divide· o anno. lectivo, 
:;em embargo do áprovoif.amento Ry~t.ematico dos' ref.ardata-: 
rios,. qualquer que· seja o momento cm quó so apresentem . 
nnra a competente incorporacão1 · -

· Sobro os arts. 2' e '3• da proposi~ão, nada 6 'precisq 
n.rllduzi;r, desde. qu.e ~.OI,!l seus p~eceitos se acha ~e ~eno 
accllrdn com a· Coll)mJssao de ·Marmha r. Gu·erra1 a 'flUa! deste 
modo pensa. ter-se desobrigado· do dever que:·de ··pJ•incipio· se : 
frnpo~. nem somente ,explionndo com a clarezà.t:qf!e' poude, sua 
mnne1ra de ver no mteressante assumpto "em"debnte, mas 
tatnbem fundari1enta1J1do a emenda subsf.itutivn;' 'abaixo tran- . 
scripf1a; que tem. a· honra de aprcsenta~i!iíl'eonsiderar:.lio do 
Senado. · •&· , : · 

'llMENOA SUBS'fl'I'U'fiVA 

. Arf.. 1•, A figura delictuosn do,1 art.. 116; n. ·f, do· Codigo 
PE~nal Militar oonstitub, em tempo de par.,- mera contravnu. 
oiio quo será punida ndministrnct.ivamonto cóm · n prestaciia 
de um tempo addioional .do servico, ·àliím doó tier.iodo regula .. · 
:nent.ar, pela fórma seguinte: • ··. . . · .: .. :,.;: · 
. • a) de sois n seto mezes. si n incorpóruofi~ ··nrfccf.unr~so 
~entro do primeiro período de iiJtstrucciío; , ·, · < '· · , . ' 

· b) de ·Sete n oito mezes,. si a incot'Poraçüo·:. ctfectu;.u·-sê 
~:~llt!Q do sogundo per iodo de instruoolio; · ' · · . · i 



C)· de Oito a nove mezcs, si a ÍUC!Ol'pOI'aCfio cffect.uar-sc 
após o t•eferido· scgunrlo per inflo· de )nstruc~ão. · 

§ .1." Esta pena mlminisl.rt•.Liva ~"~'~'" applieada pcln eom
man.dantiJ' 'ela região ou cireumseripl:ão militar a. rjuc pr.r~ 
tcnccr o sorteado, com recurso vohmtaric•· par·a o ministr·6 
rla Guerra. Este i·ccurso ser·;í inl.r.rposto no rn·aw ill! 60 
d i'ns, contados dn data da puhlicar·ão r.m lmletim do ncl.lJ 
primitivo do i~cforido commuric!antc: · ' ·. 

· § 2 .... ·· O. trimpo mldicionnl de scr,•ico,. mnximo,' médio c 
tninÍlllO, 'Scrà •fiXUd(\ 1.•11i.rr. OS Ji~nil.r;S da escala JOl'IIUlUU 'pcJaH 
alincus à) b) c c) . d·o art.. 1.•, tendo-se cm attcnoão, não .Hú 
a duLa da uprcscnlal,)ão do ~ortcudo, .mas tami.Jem os motivo.s 
do defesa aprcscritudos pelo mesmo c . circumsLancias que 
poss:rin cal'acterizar clummon lc o t'ar.Lo dclictuoso. · . . . ' 

· § 3.• O _s,nrteai:lo que se achar sob a sancoão da penu 
administrativa· imposla. pela prP.sentr..Jei, emquanto. não hou- ·-· 
ver sido incorporado. ficn·•sujeit.o á captura c prestaciio. do 
~ervi~,o ·militar · no Exercito acUvo até 1a idade de . trmLa 
annoe. ' • .. 

'Art. 2.• O crime previsto no art .. H7 ns. 1 a 7 iclu~ 
.~ivc, do Codigo Penal Militar será punido com a ·pena do' 
prisão com trabalho, .de seis mezes a dou anuos.. · · 

Art. 3." Revogam-se as disposi'.)úes em contrario. 
Sala dus Gommissões, :.. rlc ri·ovem'Qro de 1022. '-- lndi~ 

do .D1•asit, Pr.esidente. -· Ca1•lo8 Cavalcante, t•elatol'. ;..._ Lattro 
· ·· Sod1•rJ, - BenJamin DarrosoL 

vnor~osíJiÃo DA c.~MAnA Dos DEPuori\oos, li'. 68, oN./022 A QUE ~1!1 
. 1\EFEl\E o· PAl\ECtm SUPRA · ·~·, 

o-.Congresso Nacional decreta:: 
· Art. 1." A pena do sorteado. que sc f.ornar i~'submisso 

(art.. 116 do Co.digo Penal Militar), eru tempo. de paz . será 
a da p,restnQiio de ma i~> dous, cinco ou. ·oito mc:tes de seiw.ico. 
militar, além <lo: periodo ·regulam·entar. . · · .: .. ·. 

§ 1." . Esta pena será imposto. pAio commnndant.e da 'ra:,.. 
;:ião ou. circumscripção niilitar, com recurso. volunlar,io para 

• ·o Ministro da Guerra. · O .recurso sArá interposto no pt•azo 
de · 30 dias, contados da 'publicacão, boletim,· do acto do' 
commando.nte~ · ·. · .·· . · . ' 

§ 2.• O tempo ·addicional de serviço, maximo, médio Oll 
mínimo, será fixado á vista dos motivos de dofosu apresen
t.ados .pelo sorteado e das circumst.uncias peculiares do. facto 
caracterizador da· insubmissão. · · . · · . · · , 

Art .. 2." o ·ilri.mc· previsto no nrt. '117, ns. i a 7 .. inclu-· 
~ive, dó Codigo Penal Militar, scr:t punido cotn. n. pena. do. pri.:., 
são coin. trabalho. do sois a .clous annos. . .. . · . 

Art .. 3." Revogam-se as disposições cfu contraio. · ' 
. Gamara 4os .Deputados, nm 2 do setembro de 1922. . 

.l..molfo RodMUucs. de A:evedo, Presidente. :._ Jos1i Auyusto · 
Be:er'l'a de .Medci1•os, v• Secretario. - Costa Rego; 2' Scorc~ · 
.tario, · · · · 
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.\ propo3içtto rla Cumara dos Deputados 11. HO, d~ !022, 
manda i~rmlar do imposto do 5 % o~ jurns das hypothooas 
convenciouaes e anLichrc.ses que l'úcabircm 'sobt'•) proprieda
des agJ'icolas, ~:sendo considerwàas CGIIILJ t.ae:; as fazendas de 
eriacii:o de .gado ele qmilqller r.specie e os cacauacii). 

Como documen I. o informativo, acompanha essa proposi
ção a. mensagem em que o Presidente da Republica subrnetbe ao 
Congresso Nneionnl a dnvida susCitada pelo Mini~l.!'U da Fa
zenda, quanto á intoJ·prrJtacii.o do dii:>po,;itivo do orcamento vi
gente Uri ·.J.HO, ele J 9.22), sobre imposto de renda, o que l'u" 
crel• existe relação directa. entre a <wxposicii.ol) llo ministro o 
a cleliheJ•n:(•.ão da Camara. isto ~. uma seja. a. soluçá~:. da outra. 

ü W.ular da pasta da Fazerida. tendo cm vbta o proposito 
reiterado do legislador, cm prol.egN' a ag!'icultura, extranha a. 
supprcsiiffú do preceito or;amentai•io que, cm armo~ consec~ti.:. 
vos, vem isentando llo .imposto, de renda o credito agrícola. E, 
attribuindo isso a simples omftisão, subresteve a r:obranca da- · 
quelle tributo até que o Poder Legislativo se manifestasse a 
l'espeito. , .· 

· Si foi es~e. poiti, o pensamento da outra Casa do Congresso 
a rcsolucão está mal .reàiigida, porque ·devia referir-se expres
samento ao t.exl.o em qucst.ãó, afim ile que fic.assem isentas do 
imposto as :Jperacõcs realizadas uo lapso de tempo que vem 
da data rio orçamento á da nossa lei. Mas não nos parece que 
tenha sido essf} o intuito da medida, .porquanto, além dessa 
:falta, ella se limita a isentar sómcnLc a pecual'io c a cultura 
do camio, e d'eíxa os ou t,ros ramos da agrícuJ.tura sujeitos·- "ã 
contribui Gão. · 

'fraiando-;;e, ·[iOl'ém, de um assumpto da .competcncia da 
Commissüo d[) Finanças. a de. Justica c Legislaciio é de pare-
cer que a clla cabe a solur;ão da questão. ' 

Sala das Commissões. de dezembro de 1.022. - Eusebio 
ílt? Anàradc, .Presidente interino. - Mw·cilio de Lace1·da,· vela
for. - aoilo{rcdo Vlanna. - .Teronyrno ii/Oilteiro. - Manoc~ 
B()rba. - ll'inetL ';llacltado ~ 

PROPOSIÇ.~O D,\ CA)fAR.'I. DOS OEP{)J'AilOS N. 1i0, UE 1922, A" QtJII 
SE IIE!•'ERE.M' OS PMIECE!lliS SUPRA 

O Congrleiiso Nacional resolve: 
Artigo uníco. Ós juros chi creditas ou ·cmprcstimos garau

~idos por hypothecas eonvencionaos ou antichreses, desde quP 
1·ecaiam sobre propriedades aS'l•icolas, sendo c~nsiclcr.àdas co111o 
taes as fa'l.cnrla.o rl••J ct·iur;iio ele' ,gado do qualqntJl' IJ.>pcoio e os 
cacaune~. ficam isentos do 'pag·amento do impósto de !i % sobro 
a J:·cndn: J•cvogndas · as disposições en1 llOniJ•ario. 

Camara dos Deputados, 7 de novembro de I 022. - .!r~ 
110l{o Rod1•iyucs de A.zevedo. Presidente. - .Jos!J Auousto 'llc
zr:rra, de Jtedr:il'flS, ·I" .Sócrctnrio. - Raul Oapcllo Dat~·oso, 2• 
;:Jocrelai·io int.crino. · 
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N. 147- :1022 

·• A Corrimissüo opina que seja adoptado o projecto n. 351, 
d'este anuo, Já approvado pclà Gamara. dos Scnh'orcs Depu
tados c que reconhece de ut'ilidade publica. a Irmandade da 
Santa Cruz dos Militares, d'esLa capital . 

.Sala. das sessões, 12 de dezembro de i 922. - Ew:ebio de 
A.ndrade, Presidentv imermo. - Jllanoel Borba, Relator. -
Godofredo Vianna. - Ma1•cilio· de Lace1·da. - Jer·onyrno Jlion-
teiro •. - /1•inetc Machado.. · 

PMPOSIÇÃO D,\ CAJvLIM DOS DEPUTADOS N, :125 DE 1922 A QUE flE 
REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso. N aclonal re&'olve: 
Artigo unico. E' considerada associacão de utilidade pu

blica ll gosando .{!ae vantagens que a lei faculta, a Irmanda·~o 
da Santa Cruz dos Militares col)1 séde nesta CaP.ital; revoga
das as disposicões ·em contrariO. 

·Cam!Jia .dos Deputados, 22 de novembro de 1!JI22. - At
nol(o Rodri(Jttes de Azevedo .• Presidente. - José Attuusto Be
zer7'a d;_Medeiros, i• Secretario. - Costa Reuo, 2• Secre,tario., 

N. 348- 1922 
.. . 

'A .. Commissãci da J usl.ica o Legislação, tendo examinado 
a, proposição 'da Camara dos Srs. Deputados, n. 30~ A, do cor
rente anno, reconhecendo como de utilidade publica a Escola 
do Commercio Christovão Colombo, de Piracicalla, não só nada 
lhe tem o oppor, senão que co'lisidêra a sua approvacíio um 
acto de inteira justica, attentos os relevantes servicos que ha. 
prestado aquelle utilissimo instituto. · . 

Sala das Commissões, 12 de 'dezembro de 1922. - Ettsr.
bio de Andrade, Presidente interino. - Godofl'edo Vianna, Re
lator. - Marcilio de Lacerda. -. Manoel Bo1·ba. - Irineu. 
Machado., · · 

'pnQPOSIQ.\0 DA C,\MARA DOA DEPUTADOS N, 120, DE 1922 A QU!l S!ll . 
REFERI.: O PARECE.R SUPR,\ 

. .O Cong1•esso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' ·considerada d(} ul.ilidade puhlicil a EB

cola de Commercio Christovão Colombo, fundada na cidade elo 
Piracicaba, .no Estado de S. Paulo, em 1912, e com s•!de na 
mesma cidade; revogadas as disposieGes em contrario. 

Gamara dos Deputados, 22 do novembro do 192:). - kr
nol{o Rodl'iaues de Azevedo, Prosiden~f.l. - Josó .1\U(IttsLo Be
wc:ra (le, Jllôdei'T'os, 1 .. Hccr'et!irio. - t:/ósta Re(Jo, 2.• Secretario . 
. ,_ S., ~ :Vo!. X 23 

•• ·1 

--
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N. 34:9 - :1922 

A ·Commissãú il de parecer ,que o Senado approve o pro
jecto n. 363, do corrente anno, vindo da Gamara dos Depu
tados e reconhecendo de utilidade publica a Academia Oom
mercial, «Mercurio:~> com séde na capital do Estado de São 
Paulo. 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 1922~ -. Euzebio de 
Andrade, Presidente interino. - Manoel Borba, .Relator. -
Godo(redo Vi.anna. - lrineu Machado. - Marcilio de Lacerda. 
- Jm·onvrno Montei1·o. 

. ' 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N, 14i, DE 1922 A QUE !:JE 
REFERE O PARECER SUPRA ' 

I ···•. • ' 

' O Congresso Nacional resolve: 
ArL 1. o E' declarada de utilidade publica a Academia 

Commercial ~ercurio>, tendo a sua séde na capital do Esta
do de S. Paulo. 

Art. 2. o Revogam-~e as disposições em contrario. 
Camara dos Deputados, 28 de novembro de 1922. - Ar

nolfo Rodrigues de Azevedo, Presidente. -José Augusto, Be
ze1•ra de jlfedeiros, 1° Secretario. - Cost,a Rego, 2• Secretario. 

N. 350 - 1922 

O Projecto n. 2i6, de !922 quo considera de utilidade pu
blica. a Assocíãçao dos Empregados do Comrriercio, de São 
Paulo, vindo da Camara dos Deputados, já approvado, deve 
ser adaptado pelo Senado, é o parecer da Commissão de Legi~
la!)ão e Just.i!)a. 

Sala das sessões, 12 de dezembró de 1922. - Euzebio de 
Andrade, Presidente interino. - Manoel Borba, Relator. -
Marcilio de Lacerc:a. - Godofredo Vianna. -Irineu Machado. 
- Jeronymo Monteiro •. 

PROPOSJ.I,;ÃO DA CAMARA DOR DEPUTADOS N. 143, DE 1922, A QUE SE 
JlEFERE O PARECER SUPRA 

'-' Congresso Nar.ional resolve: - . 
Artigo unico. E' 6erJiarada de utilidade publica a Asso

ciação dos Empregadoq do Commeroio de S. Paulo; revogadas 
as dispc&ições em contrario. 

Camara dos Deputados, 25 de novembro de 1922. - Ar
nolf•J P.udrirnr.es de ,tz,medo, Presidente. - JQ.~é A~tgusto Be
serra de Medeiros, 1° Secretario. - Pedro da Costa Rego, 
2• Seoretari.o. · · · ,, 

N. 351 - 1922 

A CCimmissão · de Lr:gislaçãl). f'! . Justiça, tendo .. estudado d. / 
assumpto ele quo trah n proposJçfio n; · da Camara dos Srs : .. .-, 
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Deputados, crttendc r;tte a sociedade contemplada com o favor 
do set• considerada de uLilii.lade publica, como o propõe o pro
jecto, é merecedora rl~;•sso beneficio pelos relevantes serviços 
que presLa á sociedade cm geral o cspeci•almento aos que con
stituem D, referiria as~ocíução. E', por isso, de parecer que seja 
approvada pelo Senado a dita proposição. 

Sala das Commissl'i<-la, .12 .de dezembro de 1922. - Eusebio 
de .4.ndracle, Presid~nl.::l interino. - Marcilio de Lacei'da. -
Godofredo Vianna. - k1•onymo Monteiro, Relator. "--. Manoel 
Borba. -- Irineu Maclt~J.do. 

PROPOSIÇÃO DA CA~!ARA DOS Dlll'U'l'ADOS N. 153, DE 1922, A QUE 
SE REFERE O PARECER SUPRA 

. \ 

O Congresso Nacional resolve: 
· Art. 1.o E' recon•hecida instituição de uLilidade publica a 
Irmandade de Nossa Senhora dos Navegantes da Marinha Na
cional. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Camara dos Deputados, 28 de novembro de :1922. 

Arnol(o Rodri'gúes de Azevedo, Presidente, - Jos.é Augusto 
Bezerra de :Medeiros, :Lo Secretario. - Costa R•.•go, 2° Seore. 
tario. · 

N. 352 ·- :1922 
Ao exame da Commiss_ão .de Justiça e Legislação foi .pre. 

sente a proposição da Gamara dos Deputados n. 157, do cor-: 
rente anno, que manda crear o Jogar de escrivão criminal no 
Juizo Federal de S. Paulo, Minas Geraes, .Bahia, Pernambuco, 
Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pará e 'Cear:\. com as ga
rantias que competem aos outros . escrivães, ~r,g•mdo a legis-
lação vigente. . · 

· Nos arts. 2o e seguintes da referU!a proposição veem. Dis
criminadas as attribuíções que· compelem a es·,es escrívães, 
quaes os vencimentos que lhes são fixados, n quem cabe fazer 

· a nomeação dos novos funccionarios, e, finalmePte a autori
za~ão ao Governo para abrir os creditas que forem necessa
riôs para a installação dos respectivos cartorios, dentro do 

. prazo :de 90 dias. ;: 
E~ta Commissão tendo examino.do devidamente a referida 

proposição, é de parecer que o Senado lhe dê ~~sentimento. 

Sala· da Commissão de Justica e Legislaçãrr, em 12 de 
dezembro de 19.22. - Eusebio dé And1·ade, Pre~idente ínte
rino e Relator. - Manoel Botba, vencido. -·- Godo{redo 
V•'lann..z, com restrições. - Jeronymo Monteiro. ·- b~:neu. Mrv. 
chado. - Marcilio de Lacerda. · 

PROPOSI()~G DA CAMAIIA. DOS DllPVTADOS N. :1:57 DE f922 A QU!l 
SE REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Na-cional resolve: · 
Art.. 1." Fica creado. o Jogar de escrivão crimirtal· no 

Juizo Federal de S. Paulo, Mimrs IGernes, Bahin; Pernambuéo1 
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:llio Gmndo do Sul, Riu ele Janeiro, Pat·:i e' Geat•:í com as ga
t•antias que compelem aos outros cscrivães, segundo a legis-
Iaoão em vigor. . . 

Art.. 2.• Ao escrivão criminal competem privalivamento 
f.oclns .os serviços crirr.tinnes do Juizo c mais todos os serviços 
dciloracs c a ~ccrclaria da$ Juntas Anm·adoras c de Hcow·-
sos Eleiloracs. · 

Arl. 3." Ficará annexo ao cargo de escrivão criminal o 
de ilont.ador c distribuidor do Juizo (•creada pela lei n .•• ) . 

· Art. 4.' O escrivão criminal terá o vencimento fixo de 
6:000$ annuaes, além das ·custas c proventos cstabclcci·dos 
no Rcgimcnt,o de Custas para os actos judiciaes por clle pra
ticados. 

Art. 5.• A nomeação do escrivão criminal serâ feila 
pelo Juizo Federal da Secção, de accõrdo com as leis communs 
sobre nomeações de escrivães do Juizo Federal. 

Art. G.' Fica o Governo aut.orizado a abrir os necessa
rios creditas para que possa ser installado o cartorio dentro 
de 30 dias. · 

Art .. 7.' Hevogam-se as disposições em contrario. 
Camar.a dos Deputados, 1 ele dezembro de 1922·. - Ar .. 

nalpho Rotlrimws de .Azevedo, Presidente. - José Augusto Be
zerra de M cdr:th•os, I • Secretario. - Costa Rego, 2• Smretario. 

ORDEM DO DIA 

Votacão, cm 3' discussão, dà .proposic.ão da Camara do8 
Deputado:• n. 6G, de 1922, que abre pelo Ministerio da Fa
r.encla, o credito especial de 1 :0·17$, para pagamento a D. Doo
linda Claudina Soares, viuva do. mandador do Arsenal dn 
Guerra, Paulo 'J:cixcira Guimarães, de pensão de n:ontcpio. 

Approvada, vae á sancção. ~ 
• 

Votação, em 3" discussão, da proposição da. Gamara doq 
Deputados n. 6'1, de .1922, que abre, pelo Minisl.erio da Agri·· 
cultura, o crcdilo especial .de /1 :20'0$, ouro, para pagamentc 
elo premio do viagem conferido ao engenheiro de minas José 
Baptista de Oliveira, da Escola de Minas de Opro Preto. 

Approvada; vac ú sancção. 

Vo!.acão, nm 3" clis~ussão, da prop.osi~ão rJa Can~ara · dn~ 
Dcpularl<):; n. 122, r.lc 1922, mandando reverter cm favor tlt• 
D. Anna de Anr.lrndc Ar:ntiar, a pensão percebi à a 11or DD. Nar
cisa Candida r. Narcisa .Toscphina ele Andrut1a, herdeiras do 
.Tos(o. Bonil'acio de Anclradn e Silva, desde a data elo !'allcci
mcnl.o clt! ambas. 

Appt·ovaclu; vae :'t sanc(;ão. 

Vol.at;.ão, em !" diseuss5o. do Jll'ltjedn do. ::;,;nado n. il, 
rlc 1DZ3. cnnsir!ci'Unclo tle nliliclaclc l)nblica a Caixa nmal de 
Jt;ova J!'r·ihlll'~o. com Rúdo na llidadc do mcsmü nome, no E~
Jacto do Hin de .Janeiro. -

,,u: . App'r:o.vacio, vne á Commi§l~ào de Jti§tit'a .. e Legislaçap. 
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Votacão em 2' discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 58, de 1922, qne abre diversos creditas para 
pagamento de pensão a D. lgnacia da Rocha Vieira; para 
Tlllb licaciio das obras «0 .Senado c os Senadores~ c «Ouasi urn 
scculo de po!itioa brasileiru» " para grar.JfiúaCãü addicwnal a 
l'unccionarios da Secretara da Camara .do~ Deputado~. 

AllPI'OYada. 

O Sr. Antonio Moniz ·(pela ;n·dem.'i· - Sr. llreõidente, r&. 
queira a V. Ex. consulte o Senado sobrn se concede dispenso. 
de interstício para que a proposição da Camara dos Depu~ 
titdos n. 51:1, de 1922. seja dada para o1·dcm do dia da sessão 
.ele amannií. 

(Consultado, o Senado approva o r·equeJ•f.mcnto? .. 

Votação, cm 2' discussão da proposir;ão da Camara dos 
Deputados n. 130 do I 922. que abre, pelo Minisf.erio da Fn
znnda, o credito es·pecial de ·52:100;~563, ~para pagamento da 
<(llC ó devido ao Banco de Credito Geral, cessionari.o de Fe .. 
llppc Mon,tciro de Barros. 

Approvada. 

O Sr. Abdias Neves (pela ordem) - Sr. Presidente, i'e
queiro a v~ Ex. que consulte ú Casa. 11i concede dispensa de 
\ntcrsticio para que· a proposição :il. 130, que acaba do se~ 
npprovada, possa ser dada para a ordem do dia da proxima 
~essüo. · ... · 

.. , 
· O Sr. Presidente - Os senhores que approvum o reque
.l'irnento do Sr. Abdias Neves, queiram manifestar-se. (Pattsa) • 
. 'E' o i n.pprovado. 

Votação, em 2• discussão da .preposição da Cumara dos 
Deputados n. 9\l, de 1·92'2, que abre, pelo Min.isterio do Inte~ 
rior, o credito especiaL de oi :947$180, pura pagamento a Ale
xandre Cazzani, por fornecimen.to;~ feitos ao Instit.uto Elcc.tro. 
Tcchnico. 

Approvada. 

E' a.p.provada a seguinte 

E'MI!:NDA 

Em vez do - pelo MiniRLcrio da .Tu~f.iça o Ncgoci.os Jn..; 
f.ci•iorcs - diga-se: pelo Ministorio da Fnr.cnda. 

Sala daR Commssões, 6 .de dcr.cmbro do 1922. - 'Alfredo 
E!Us, Presidente • .....:. Joãn Ly1'a, Relator. - Lam•o. Mülle1·. -
y,•smtrio da Ab1'eu. - Bc1·ntmlo Montci1'o., - José Euscbio,, 
-· Felippe Schmiclt. 

FADRICA DE PAPEL DE IMPJIESS.:to 

3' discnssilo do Pl'O,Íecto do Senado, n. 75 de 1!)21?, aut.o'. 
l'izando o G'ovorno a omprosLm· tí em,woza ou 'companhia quo 
Rr. propo111hu a ínsf;a!lar no paiz fub1·ica do papel do impres
são com o npl'ovcitnmenLo de mut.crias primas nncionncs 
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até 50 % do capital realizado, mediant0 as condições que es~ 
tabelece. 

Approvado, v ao :.í Commissão do Redacção. 

DENTISTAS DA ASSISTENC!A PUBLIC~ 

Discussão unica do véto do Prefeito do DisLricto Fe~ 
dera! n. 100. de 1922, ú i•csolução do Conselho Municipal que 
substitue pela de chefe a denominação actual do de Den
tista do Posto de Soecorro da Assistcncia Publica e pela de 
uentista a dos auxiliares do mesmo serviço. 

Rejeitado; vae ser devolvido ao Sr .. iPrefeito. 

SOCIEDADE DE AVICULTURA 

i• discussão do projecto do Senado, n. 72, de 1922, con~ 
siderando de titiliclade publica a Sociedade Brasileira de Avi" 
cultura, com séde na Capital da Republica. 

Approvado, vae á Commissão de Jus Liça ·e Legislação. 

ACADEMIAS DE LE:fl'RAS 

1' discussão do proJecto do Senado. n. 7•5, de 1922, con
siderando de utilidade publica as academias. d!l · lett.ras. exis-
tentes nos Estados da União. · 

Approvado, vne á Commissão de Justiça e Lcgisl~ção. 

, O Sr. Presidente - Estando esgotada a ordem do dia, vou 
levan~nr a sessão. 

!lesigno para ordem do dia da seguinte: 
· Continuação da 3n discussão do projecto do Sena:do n. 35, 

de 1922, que regulamenta a liberdade· de impren•a (com sub
stitutivo da Commissão de Justiça e Legislação e parecer 
sobre as emenda.~ apresentadas, n. 224, de ·1922; 

2n discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n. 259, de 1921, creando uin Conselho de Justific:,r,ão para os 
officiaes do Exercito e da Arma:da, quando acrusados, offi
cialmente ou pela imprensa, de haverem procedido incorre
ctamente no desempenho de· seus cargos ou commissões_ (com 
parecm· {avm•aver. da Commissão ele Marinha e Guerra, nu
mero 8111, de 1922); 

2n discussão da proposição. da Camara dos Deputados 
n. 21, de 1922, fixando a quota de fiscalização ele bancos ou 
casas bancarias (com parecer favoraveZ da Corrwdssão de Fi
nanças n. s:u, de 1922); 

1.n discussão do projecto do Senado n. 39, de 1922, man
dando premiar com a quantia de 10:000$ ao la,Tador que 
provar. haver constituído palmares de •· coqueiro J no littoral 
<lo paiz, contendo mais de 25.000 pés (com pareaer fmmrmJcl 
da Commissão de CorMtituição, n; 264, de 1922); . . 
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. 1• discussão do projecto do Senado n. 55, de 1922, reco
nhecendo como instituição . de utilidade publica a Associação 
do FOro do Districto Federal (com parecer (av01·m•el da Com

. missão de Constituição n. l!M, de 1922); 

Dis'cussão unica do veto do Prefeito do Di;;trirlo Federal 
n. 94, de 19212, á resolur;i'ío do Conselho Municipal declarando 
ferindo, nas · ()Scolas e institutos de ensino da Municip:ilidade, 
o período de 1 a 30 de setembro do corrente auno (com pare
cer faVo':'avel da Commis.~ão de Constitnição, n. ::o::, de ·1922)•; 

Discussão unica do veto. do Prefeito do Districto Federal 
n. 127, de 1922, :l. resolu~fio do Conselho Municjpal equipa
rondo, para todos os cffeitos. os vencimentos da~ inspectoras 
do alunmas da Escola Rivarlavia Corrêa aos das fnnccionarias 
de igual· categ-nria da Escola Paulo de Frontin (com parecer 
contm1•io_da Commissfio rle Constituição, n. 323, de 1922) ;· 

3" discnssão da P!DPDSÍ\)ÍÍO da Camara dos Deputados 
n. 52, de 1922, que abre, pelo !Vi'inisterio da Fazenda. o credito 
de 1-26:87 4$385, para pa~amento ·. a Graciliano 'farques de 
F.rei.tas, em virtude de sentença judiciaria (com rmrecer favo-
1'avel da Commi.Ysão de Finanças, n. 255,-de 1922\; 

3• discu~sã.o da proposição da Gamara do~ Deputado!' 
n. :JS, de 1922, que abre diversos creditas pa.ra pagamento de 
pensão a D. Ignacia Rocha Vieira; para publicação da3 
obras «0 Senado c os Senadores» e «Quasi um seculo de poli
tica brasileira:.>, e para gratificação addicional a '!'unccionarios 
da 5ecretaria da. Clamara dos Deputados (com 'IJII''~·''Pr fa.vora. 
vel rla Commis.~ão dr. Finanças, n. 227, de 1922~ · 

'· 3• discu~são da proposi(}ão da Cama.ra do:; Deputados 
n. 130, 'de Hl22, que abre, poJo Ministerio da Fa~.enda, o cre
dito especial de 52:100$563, para pagamento do que é devido 
ao Banco de Credito Geral, cessionario de Felippe Monteiro 
de Barros (com. parecer fav.oravel da Commissúo ap Finança.~. 
n. 331, de 1922). · 

!Levanta-se .a sessão ás 4 horas e 30 minutos. 

A!CTA DA REUNTÃ!O EM 14 DE DEZEMBRO DE 1922 

PRE!SJnE:\CI.~ DO SR. P.S'!'AC!O CO!MilR.~, PRESIDENTE 

· A;s 13 112 horas acham-se presentes os Srs.: A. Azeredo, 
·Abdins Neves, Hermen~~tildo dP •1\fomes, Si!verio Nery~ Godo
fredo Viannn, José Euzebio, Co,:;ta Rodrigue~. João Lyra, To
bias Monteiro, Ant.on i o Mas·sa, Mir;uel de C:arvalho, Bernardo 
Monteiro. Ado!piJlo Gordo. Alfredo Ellis, Alvaro de Carvalho, 
Ramos Cüiado, Oler;ario Pinto, Soares r:los Santos .. .Carlos Bar
bosa .e Vespucio de Abreu (20) . 

Doixani de comparecer cnm cnusa .iust.ificada os Srs .. Mcn
r:lonc!l Martins. Lopos Gonçnlvcs, Lnuro Sodré, ,Justo Chcrmont, 
Indio do Brasil. Antonino Freire. Joiio Thomt>. Benjamin 13nr-

. ' 
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( 

roso, Eloy ele Souza, Vcnancio Neiva, Carnci·ro ela Cmiha, Ma
noel Bm·ba, Rosa o Silva, Euzebio de Andrade, Araujo Gócs, 
Gun~alo IRollernbcrg, Siqueit•a du lillJtwzus, AnLonio Moniz, Mo
niz Sodré, Huy Barbosa, Bernardino MonLciro, Jeronymo Mon
teiro, l\larciliÓ de Lacerda, Nilo Pcoaoha, :Modesto r:.eal, Paulo 
ele .Fronlin Sampaio Corrêa, Irincu Machado, Farancisco Sal
lqs, Luiz .~dolpho, José i\IurLinho, Cnl'los Ca:'alr.ant.i, Generoso 
Mat·qucs, Al'fonso Camarg'o, Laura i\full~r, Vrdal :Ramos e Fc-
lippc Sc•hrnidt (30i'. u: 

{)
1 
Sr, . i" Secretario. rleclara qno não ha expediente., .· 

O Sr. 2" Secretai·io declara que não ha pareceres. 

o Sr. Presidente- Tendo comparece ido apenas 20 Srs., 
SC'naelores, não póde haver sessão. 

Desi-gno para ordem elo dia da seguinte: 

Continuação da 3" discussão do pro,ieclo do Senado n:. 35, oe 
1922, que regulamenta a liberdade de imprensa (com substi
tutivo da Comm·issão de Jus.tiça e ·Legislação e parecer sobre 
a.; emendas ap1·esentadas, n. 224, de 1922); 

2' disc·ussãci da pt•oposicão da Camara i:los "!D'eputados nu
mero 259, de 1921, creando um Conse!•ho de Justificação para 
o'; officiaes do !Exercito e dá Armada, quando accusados, offi
cialmente ou pela imprensa, de haverem procedido· incorre
ctamente no desempenhQ de seus cargos ou commissões (com 
pm·er.cr fav.oravel da Commissão ·de Marinha e Guerra, nume-
1'(: 316, de 1922) ; 

2' discussão da proposição da Camara dos Deputados nu
mero 21, de 1922. fixando a quota de fiscalização de bancos ou 
casas bancarias (com )Jarecm,. (avoravel da Commissão de Fi-
nanças n. 324, de 1922); ' · · 

i • dü:cussão do projecto do Senado n. 39, de i922, man
dando premiar com a quantia de 10:00.0$ ao lavrador que pro
var haver constituído palmares de coqueiros no littoral do 
pniz, contenrlo mais de 125. 000 pés (com parece1• favoravel da 
Comrnissão de Constituição, :n. 26q, de 1922); · 

1' discussão do projecto do Senado· n. 55, de i922, reco_; 
nhcccndo como instituição de utilidade publica a Assodacão 
dn Fôro do Districto Federal (com. parecm· favoravcl da Com- · 
missão d.c Cousi'it1tição n. 244, de ·1922); 

1Diseussão unica do véto do Prefeito· do Districto FederaU 
n. 914, do 1!J22, ú resolução do Conselho ·Municipal declarando 
feriado, nas escolas c institutos cjo ensino da Municipalidade, 
o período do 1 a 30 de setembro do corrente anno (com pare ... 
cer favoravP.I da Commissão de Constitu.1~r;r1o, n. 803, de 1922); 

Discussão unica elo veto do :Prefeito do Districfo Federal 
n. 127, do 1·D·22, á rcsolucão rlo Conselho Municipal equipa
rando, para todos os offciLos, os vencimentos das insJ?ectorali 
de nlumnas rla Escola Rivadavia Corrôa nos das funcc10narias 
elo igual categoria da Escola Paulo de Frontin (com. parecer 
contra.rio da Commissão de Constitu'içtio, n .• ~28, de 1922); .: 



i:mss,\ci F.~r 15 DE Dlizii~rilnõ DE Hl22 361 

.. :J• discussão da proposição t1a Camaril dos Deputados 
n. ·52. de 1022, qu,c abro, pelo Ministerio ~a. Fazend~, o credito ·· 
de 12·G :i81N·:31l5, para pagamento· a. (!ra!Jlllano Marques de 
Froitns cm vi·rtudc de sentença .Jurl!cmrm (com ·parece!' favo-
7'avel d'a Commissão ·de Finançps, n. 25'5 •. de ·1922); 

3' discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n. 58 de 11922 .q.we abre diversos creditas para pagamento de 
pensão a D. Isna•cia da Rocha Vieira; para publicacãa d~s 
ouras «0 Senado u os Senadores~ e «Quasi um seculo de polt
t.ica brasileira», o para gratificação addicional a funccionarios 
da. Secretaria da Camara dos Deputados (com parecer favo--. 
ravél da Commissão de Finliw;as. n. 227, de ·1922) ; 

. o 
3' discussão da proposição da C amara dos Deputados 

n. 130, rle 1022, que abre, pelo Ministerio da Fazenda, o cre
dito nspecial de 52:100$563, para pagamento do que é devido · 
ao Banco de Credito Geral, concessionaria de Felippe Monteiro 
de Barros (com parece1• (avoravel da Com,m.issão de Finanças, 
n. 331, de 1922), 

132• SESS!O, EM Hí Dl!~ DEZEMB.RO DE 1922 ' 

PRESIDENCJA DO SR. ESTAGIO r!OI:MBRA, PRESIDENTE; HERMENEGILDO · 
DI): MORAES, 2• SECRETARIO, E :,!llNDONÇ.'\ ?.UR1'1NS, 3° SECRE• 

1'AR!O ·''·'~ 

A's 13 e 11!2 horas ·abre-se a SP.ssão, a que concorrem ·os 
Srs. A. Azeredo, HermeneS',ildo ri e Moraes, Mendonça Martins, 
Silverio IN-cry, Lopes Gonçalves, Lauro Sodré, Justo Chermont, 
Indio do Brasil, Godofredo Vianna. José Euzebio, Costa Rodri
gues, Benjamin B1.1rroso, Eloy de Souza, João Lyra, Tobias 
llf.onteiro, Antonio Massa, Manoel Borba, Euzebio de Andrada, 
Gonçalo Rol!~mberg, Siquoira de Menezes, Antonio Moniz, Je
ronymo Monteiro, Marcilio de Lacerda, Nilo Peçanha, Modesto 
Leal, Miguel de Carvalho, Paulo do J"rontin, Sampaio Corrêa, 
Irineu Machado, Bernardo Monteiro, Adolpho Gordo, Alfredo 
Ellts, Alvaro do Carvalho, José. Murtinho, Ramos Caiado, Ole
A'ario Pinto, Carlos Cnvolcant.i, A'ffonso Camargo, Laura Muller, 
Vida! Ramos, Felippo 1Schmidl., Soares dos Santos e Carlos Bar-
bosa (43). . · · 

' ' Deixam de éomparecer com causa justificada os Srs.1 
Abdias Neves, Ant.onino Freire, .Toão. Thomé, Vennnci·o Neiva, 

, Carneiro da Cunha, Rosa o Silva, Araujo Góes, Moniz Sodré, 
Ruy Barbosa, Bernardino Monteiro, F'rancisco Sallcs, Lui1: 
Adolpho, Generoso Marques c Vesn.ucio ele Abreu (13). 

São lidas, postas em discussão, c, sem debate, approvadas 
ns actas da sessão anleriol' e ela reunião, do dia 14 do. cOt~-
rente. · 
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O Sr. i• Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 
O Sr. 1' Secratari0 ãn Gamara dos Deputados remottendo 

a seg·uinte · 

l'i. 175 - 1922 

O Congresso Naci.:.nal resolve: 
• 

Art. 1.' São considerados validos, para o exercício do. 
profiss~u ,em t,o,do o terJ•itorio da Republica, ob diplomas con
feridos r•ola ;Escola do Odontologia e Pharmacia dB Bello Ho~ 
rizonto o pcll) Escola Hrnsilcira do OMntologia, com stíde nesta 
C~i~. . . 

Art. 2. • Os dipl0rnas desta ult.ima escola, expedidos de 
1!H6 a 1918, ficam Ru,ioit.os á revalidação nas Faculdades offi-

. ciacs on cquiparadlls, · 
Art. 3.' :Ficam l)quiparados, para todos os effeitos, os 

diplom:~s conferidos pela J~scola de Commercio Antonio Ro
drigues Alves, de Guaratinglietá, nos expedidos pela Academia 
do Commercio do IUo ele Janeiro. 

Art. 4. • Revogam-~e as disposições em contrario. 
. . - . . ' . ' ' . 
Gamara dos Deputados, 12 de dezembro de 1922.- Arnol(o 

Rodrimw.1 do :1:1J1.tedo, Jlresidente. - José .4.ua1tsto Bezerra de 
Mcdeiru.,•, :t• Secretario. - Raul Capello Ban•oso, 2' Secretario 
ínteriM. - A' Commissüo do Instrucção Publica. 

Do mesmo Sr.· Sncretario, corrigindo um érro êontido no 
autographo remeltido com o officio n: 436, de 22 de novembro, 
referente á abertura d(l um credito de 200:000$ para a constru~ 
cção da filial do In~tituto Oswaldo Cruz rio Estado do Ma
ranhão. -' A' Commi~são de Finanças. .. 

Do ·mesmo Sr. Secretario, communicando ter sido adoptado ' 
o projecto do Senado considerando d~ utilidade .publica a So
ciedarlo Paulista dcf Agricultura, o qual foi á sancção. - In-
teirado. . . · . 

Do Sr. Ministro da .Justiça remettendo dous. dos auto9Ta· 
phos da resolução legislativa, sanccionada, que reconhece coino 
.de caracter official, .em todo o territorio nacional, e para todo.~ 
· os effeitos legaes, ·os diplomas conferidos pela Faculdade de 
Medicina o Cirurgia dr. 8. Paulo .. - ·Arch'ive-·se um dos· auto~ 
graphos A rometta-se o c•utro á Gamara dos Deputados. 
. · Do Sr .. juiz fed'eral do Estado da Bahia; accusando haver 
rMehido os 388 livros eleitoraes aue serviram no pleito de 20 
de a~osto para eleiçi1q de Vicc-Presidente· dá Republica. -
Intair!l:do. · 

Requerimr.nto de D. Maria Isabel Ramos Mello. filha do 
mrtJor José Maria Rabel!n, do Corpo 'do Policia, solioitaJ;ldo re
lrvação da prescripção em que incorreu o seu dirilit.o, para o 
fim de rio der rccebm~ n quantia de :1:050$ de pensão deixada 

· por seu finado pnc. -- A' Commissão de Finanças: 
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IRepresentacões: 
Do Sr. Desembargador Nabuco de Abreu pedindo q~1e 

seja "upprimida a doLa·ção para o patronato de Menores, é au
torisado o Govérno a assumir a direcção do referido patronato. 
- A' Commissão de Finanças. 

Da Directoria do Orphanato Dr. Carlos Costa, solicitando 
que sujam presentes ú Oomrpissão incumbida de estudar os 

. vétos do Prefeito, diversos documentos qu'e dizem respeito a 
~ re'soluuão do Conselho :Municipal que concede uma. subvenção 

tlu 30 :000$ ao referido orphanato. - A' Commissão de Cons- · '· 
tituição. 

o Sl·. a· Secretario (servtndo de 2•) I prqcede á leitura 
dos seS').Iintes 

PARECERES 

N. · 353 -. Hl22 

. A Escola de Engenharia de Bello Horizonte, •p-or seu Di
·rector em exercício, tendo importado da Allemanha, cm 1921, 
material, machinas, accessorios, drogas ·etc, para o Curso de 
Chimica Industrial, creado pela Lei n. 3. 991, de 5 de janeiro 
de 1020 c installado na referida Escola, em virtude de con~ 

· tra:cto pela mesma celebrado com o Ministerio da Agricultu
ra, cm 4 de julho do anno proximo passado, requer ao Con. 
grasso Nacional. se.ia o Poder Executivo autorizado a restituir 
a mesma Escola os direitos pagos á Alfandega da Capital pela 
importação dos referidos . artigos,· na importancia approxi
mada do 1•41:777$000, tudo conformo os documentos compro
batc·rio5 dos pagamentos effectuudos, juntos todos 11. ·Petição 
entrqgue ao estudo· da Comm!s~ão de Finanças. · 

A. natureza dos altos serv1ços prestados ao paiz ·pela Es
cola de Engenhariá de Bello H9rizonte com a creação e a ma
nuLen~·ãO do Curso .dtl Chimica Industrial, é de ordem a justi
ficar o deferimento da. petição presente á Commissão do Fi.:. 
nancas, •111é apresento· ao julgamento do Senado o seguinte 

PRQ.TECTO 

N. 83-1922 

«O Congresso Nacion'ai r'esolve: 
Art. 1·." E' do Poder Executivo autorizado a res. 

tituir á Escola de Engenharia de Bello Horizonte a 
:rnr•ortancia por c !ln despendida ·cm pn•gamento dos 
direitos de Alfandega relativos ao material importado 
da Allemanha, em 1921, pela mesma Escola, e destinadf) 
á creacão rJo Curso cj() Chimicn Industrial, creado por 

·forca do disposto na Lei n: 3. 901 1 de 5 de. .ilinciro de 
. 19:30; podendo pal)l isso, abrir os creditas necessarios. 

·. · '«Art: 2." Revogam-se as disposições em conLi·a-
rio.~ 

. ' ' . ' ' 

Snla das Commissões, 18 do dezembro do 1922.- Alfredo 
ElUs, ·rrcsidnnle. -··· Sampaio Co1'1'êa, llolal.or-Lau.ro Miillc1·. 
- .To.vé Enscbio; - FcNppc Sclt.imült. -· ·.João Lura. ·-·. Ve.~
pucio de A.b1·cn. ,.... Just~ Che1'Tnont. - Bemm•do Jl!ontm:ro: 
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N. 354 - 1922 

Foram presentes á Commissii.o de Finanças para interpor 
parccm·, os requerimentos sob ns. 36 c 4::!, de 1922, cm que os 
oll'iciaes do Exercito, major JacynLho da Cunha Leal, capitães 
El'rnardo Cysneiro da Cosl.a Heis, Newton Braga, Adalberto 
Martins Ferreira, o 1 • tenente . Ildefonso Gomes Jardim e o 
cn.pitão Manoel Cai•los Vital Sobrinho, solicitam o pagamento 
de diarias a que fizeram jús por haverem servido nas compa
nhias reg'iouao~ do Acre na conformidade do arL 9" do decreto 
n. 8 .OH, !lo 2 de janeiro de 191.0, sendo 3 :800$ ao primeiro, 
(iiSO dias); 6:900$ ao segundo, (G90 dias); G :G50$ ao terceiro, 
(665 dias); 2:720$ ao quarto, (272 dias); 2:780$ ao quinto e 
4:280$ ao ultimo, (428 dias), ú razão de 10$, cada uma dessas 
d iarias reclamadas. ·· 

A· Cornmissíta já teve occasiito de se manifestar, duas ve
zes, sobre a mesma cspecie do requerimento, dando parecer 
favoravcl, de ns. 347, de 1918, e 520, de 1921. 

Não tendo sido revogado .o dispositivo da lei que auto
r·i~aya o pag·amento das. diarias áquelles officiaes, a falta de 
verba no orçamento do Ministerio da Justiça não é motive 
para se negar o direito dos mesmos officiaes que se encontram 
nas mesmas condições de collegas cujos requerimentos foran1 
deferidos pelos projectos ns. 44, de 1918, e 54, de 1921 assim 
concebidos; · 

N. 44- 1918 

O Cong~esso Nacional resolve: 
'· 

Artigo unico .. Fica o Presidente da Republica autorizado 
nbrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocioil Interiores o cre:.. 
dito de 2:070$ para occorrer ao pagamento de diaria corres
pondente a 207 dias de gratificação a que tem direito o tenente 
Julião Caetano de Azevedo na qualidade de commandante da 
companhia regional do Alto Purús no período de 28 de abril 
a 22 do novembro de 1913, de accôrdo com as instrucções de 
que tratam os decretos ns. 6.885 de 1908 e 8.041, de 1910: 
revogadas as disposições cm contrar-io. 

Sala das Commissões, cm 4 de dezembro de 1918. - Victo· 
ri no Monteiro, Presidente. - Bueno de Paiva, Relator. -
J. J. Seabra. -João L111·a. -Alfredo Ellis. - Ju\~to Chcr-
7/Umt. - .lotio L~tiz: Alves. - JosrJ Euzeb·io. . . · · 

N, 54- 1921 

O Congresso Nacional resolve:' 
-

Artigo unico. Ficll o Presidente da· Republica autori
zado a. abrir pelo Ministerio dn Justiça é N egocios Interiores 
o credito de 27:100$ pam occorrer ao pagamento do diarias 
a q,uo fizeram jús os officiaos, que serviram nas companhins 
regwnaos do Acre, respectivamente, majores Godofredo Luiz 
Pereira do Lima e José Jovino Marques ·Jmiior; capitão Mel
chiados de Albuquerque Paes Barreto e 1 •, tenente Hugo do 
Alencar Mattos, nas seguintes proporções: ' 7 :080$ ao pri
meiro; G:4.40$, ao segundo; 10:950$ ao terceiro, e 2:630$000 
ao ultimo; rolovadn a prcscripoüo cm que 'por .vontur~ ~O),!h~ 
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ircot•rido o seu direito; revogadas as dispo~i(;.õcs em cun-
trurio. · 

Sala das Commissõcs, 7 ele dezembro de Hl2L - Al(l·cdo 
mus, Presidente. - Irine1t Muchado, Relator. - Frww·isco 
Sá. - Bernardo illontei1'0. - .locío Lu·ru. - VespuC'io !la 
Aln•cu. - .fl!sto Chermont. - Swnpaio C01Têa. 

Esta Commissão tendo em vista os .precedentes c conside
rando que se trata de officiacs do I<ixcrcito, que recorrem au 
Congresso Nacional afim de não Jicarem privados de um paga
mento de diarias a que se julgam com direito, é de parecer que 
ati ~uas petições sejam deferidas nos . termos do seguinte 

PROJECTO 

N.84-1922 

O Congresso Nacional resolve: 
· Artig·o unico. Fica o Prcsiclcnlc da Republica autorizado 
a abrir pelo Ministcrio da Justiça e Negocias Interiores, o cre
dito de 27:130$ para attendcr ao pagamento de diarias a que 
fi~eram jús os ofl'iciaes que serviram nas companhias regia-

. naes do Acre, major Jacyntho da Cunha Leal, capitãl1s Ber
nardo Cysnciro da Cosl.a Reis, Newton .Braga, Adalberto Mar
tms Ferreira, Manocl Carlos Vital ·sobrinho, 1" tenente Ilde
fonso Gomes Jardim, nas seguintes proporções: 3 :800$ ao pri
meiro, 6:900$ ao segundo, 6:650$ ao terceiro, 2:720$ ao quar
to,. 4:280$ ao quinto c 2:780 ao scxto,.relcvarla a prescriPt'ão 
cm que por ventura tenha incorrido o seu direito; revogadas 
us disposições em contrario. 

Sala. das Commissões, em 13 do dezembro de 1922. -
'Al/l'edo Ellis, Presidente,. '- b·ineu Machado, Relator. -
Laura Miille1•. - José Eusebio. - Felippe Schmillt. - .Tocío 
Lura .. - Justo Chermont. - Bcrnw·llo Monteiro. - Sampaio 
Corrêa.1; 

N. 355 - 1922 

A Commissão ,d.e Fin11nças n11da tem a .oppõr ú. a,ppro
vacão do projeclo n. 38, de 1922, apresentado pelos illus
tres 'Senadores Antonio Azercdú, José Murtinho o Luiz Adol
phiQ, autorizando o GovernG a abrir, pelo Ministerio da 
Viação c Obras Publicas, o credito especial de 120:000$ para. 
com auxilio de 80:000$ que o Governo de Malta Grosso. d~>o· 
positartí na Delegacia ll!,iscal de CuyaLú, it d1Bp0si~ão do 
chefe -da Commissão do Linhas Tdcgraph,icas e Estratcgica~ 
de Matto Grosso ao Ama:wnas, ser construída ljlela mesma 
commissão, uma linha telegraphica da estação de S. Lou
renço, no mesmo Estado, á villa do Santa Rita do Araguay:l,, 
no limite com o Estado de Goyaz, passando pela povoacão 
do Rondonopol is ·c li'azcnda da ~o11 Esperança. 

Ape;;ar du cri;;c financeira actual, entende a Commissãí• 
'do Fina~Hjas quo o Projecto mnrccc sm· approvado pelo Se
nado, cm l'aco da !lCqucn::t nr:sJJeZa a ·effcetuar c da aita iin-
portanoia 'da linha tolcgru.y!hica a erm~t.ruir. . 

Sala- ôas Commissões, 13 de dez{Jmbro 'üe 1D2:J .. - JU['red•• 
l!}Uis, .P/es,fà:ent'e, ,.,.., Sarri11a·io Co1:1·aa, lf€IaJnr. ..., Lau:r,q 
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Mülle1:. - José Eusebio. - lt'elipaJe Schmidt. - Joao Lura. 
Vespuc11o de Ab~eu. - Justo Cherrnont. - Irineu Ma. 

chado. 

I . 
·PROJECTO DO SENADO N. 38, DJo: 1912·2, A QUtE SI~ RliFERE O PAI\llClllt 

SUPRA . ' 

O Congresso N ad onnl resol•ve: 
Arlie;o unico. Fica o !'residente dri I(epublic-a autoriza.. 

do a abrir, pelo i\Iinisterio ·da Viação e Ohràs Publicas o cr~>-' 
dito especial de 120 :OOO$ p:ua, com o auxi·lio de 80·:000$ .qua 
o Governo •de MuLto Grosso depoRitará na Delegacia Fiscal d,.. 
Guyalxi. ít disposição do c:ll·0'1e da commissão de linhas tele
graphioa;; e estrateginas de Matto Grosso ao Amazon111s, ser 
oonst,ruida pela mesma commissão uma linha telegraphica da 
ostauão de S. Lourenço, no mesmo Estado, .á V iii a de Sanb' 
Rita do Araguaya, no limite com o Estado de Goyaz, ·p~ 
sando pela povoação de Rondonopolis e Fazenda da Bóa Es
r,erança; revogadas as dispo~Jçlles em contrario. 

Sala das sessões, 10 de agosto de 19-22. -A. A:;;ereao • . _, 
Jose ft'lurtinho. -· Lui::; Addpho. 

lusf'lticação 

· O credito proposto peio prO<Jecto se destina á, com o au
xilio do Estado de Matto Grosso, construcção de uma linha 
telegra'[Ybica de S. Lourenço á Santa Rita do Arasuaya (fron
teira goyana) . 

Essa lirrha, partindo da estacão telegraphica de S. Lou
renço (25• .districto) 1 á. margem direita do . rio do mesmo 
nome em demanda .aa povnacão oltondonopolis; dahi com o 
rumo a;~·.so· S. E. approximadamente, procurará a .Fazen.; 
da da Bôa Vista e dahi então rumará para Santa Rita, terá. 
um desenvolvimento de uns 280 kilometros e além de ligar 
a ródc do T!elegrapho Nacional duas localidades de grande 

, futuro, quacs ·sejam Rondonopolis é Santa Rita, atr!Wessará. 
principalmente Rondono:p·nlis a Santa Rita, uma regilio com
pletamente povoada de fazendas em franca Pl'osneri da de. A 
região a atravess.ar é de matta e campestres entre S Lou
renço e Rondonopolis, de mattas e cerrados ll campos 'no ul-
timo trecho da Fazenda da Bôa Vista e Santa Rita. . . . 

Tomando-se o preço kilometrico de setecentos e quatorze 
mil duzentos e oitenta e cinco réis, razoavel, tend·o-se em 
vista· o alto prcco ·do material. e . <;lifficuldades de transporte, 
tornando-se necessaria a verba de 200·:000$; para essa ·oon
struccüo e como o Estado de Ma.tto Grosso . concorre conl 
80 :·OCfO$ segua-se que se torna necessaria ·a abertura de um 
credito na importancia de tl?O :.000$ velo ·congresso Nacional. 

N. 356 - 1922 

A' proposição n. 33, de 1922, d'a Cnma:ra dos· Deputados, 
autorizando o Governo a auxiliar a industria da madeira, o 
Sr. Senador Alfredo Ellis apresentou uma emenda, n·a. phase 
·da. 2' discussão; redu.?J,rido os empresúimos a seraw conc-edidos . 
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P.el_g Poder Executivo de 75 %, como determinou a propo
S!Cao, para 50 o/o. De outro lado, a referida emenda eleva da 
5 pam 7 % os ,iuros a cobrar dos industriaes. , 
.. O rel~tor, que jlá so declarou contrario á fórma do au

XJlios :!s Il)rlu~lrias, estabeJ.ecida na proposição, nada tem a 
oppór u primeira parto da emenda que manda reduzir de 75 
par~ 50 % a irnrportancia dos emprest.imos em relação aos 
cap1taes das mesmas emprezas; não concorda porém, com a 
segunda parte da referida emenda -que eleva os juros de 5 
para 7 o/o, por julgai-os a !Los para o genero de industria do 
que se trata. 

'Sa!a das {_Jornmissões, 13 de dezembro de 1922. - .4.l{re
do Ell-ts, Pr.esJdente. - Sampa·io Cor1·ea, Relator. - Lauro 
Mulle1·. -José Eusebw. - Felippe Schmidt. - Bemardo 
_Monteiro. -João Lyra. - Vespucio de Abreu. -Justo Che?'
mont. - lrine'lt .;uachado ,, 

EMENDA A PROPOSIÇÃO JJc\ CAMARA DOS DEPUTADOS N. 33, DE ,:1922, 
, '\ QUE SE REE"ERE O PA'R.ECER SUPRA 

Ao art. :1.• 10nde se-diz ·«até a importanciã. de 115 %» diga
se: 50 %, e onde se diz ~uro até 5 o/o ao annu) diga-se: ~uro 
de 7 % ao anno), O mais como está. 

Sala das sessões, :16 de novembro de 1922. - Alfredo 
E/lis. 

PROPOS!f,;l.~O DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 33, DE 1922, ,A QUE' SE 
REFEREM O PARECER E A EMENDA SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. f.• E' o ·Governo autorizrHlo a auxiliar a industria. 
ua madeira, principalmente do pinho, por meio de empresti~ 
rno a emprezas companhias nacionaes. e industrias idonea~, 
que explorem a mesma industria, até á importancia de 75 % 
dos seus ca1Jitaes, effectivamente realizados, até á data desta 
lei, mediante garantia -hypotheoaria, juro de 5 % ao anno e 
prazo de dez annos. . · · · · -

. § t.• O total dos emprestimos não deverá . exceder a ~.is 
15.000:000$000. ' . . . 
. § 2. • Para amortização do capital e juros, áté .final l!quJ
dacão, os devedores entrarão para os cofres pubhcos com a 
importancia de 10_ alo das transacções commerciaes que effe
ctuarem; a contar do prazo de seis mezes após á data do em-
presUmo. -
~ 3°. O Governo abrirá os Decessarios· creditas para atten
der á presente autorização. 

· Art. 2. • Revogam-se as disposições em contrario. 
Gamara dos Deputados, 14 de junnho de 1922. ·- Ar

no!{ o Rocirig,ues de. A:e·vedo, P!esidente. - (osé Auaust~ Be-: 
::e?'?'a de .Vedeiros, 1" Sec1•otarw. ,...... Ascendmo Cunha, 2 Se-
cretario. inte-;'ino. · · 

I 

'\ 

',·, 
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N. 357 - i!l22 

A' pt•oposição da Gamara dos Depu ta dos n. 4!J, de~ to 
anno, que trata da relcvacão da proscripcão elas importãricias 
de 19:422$494 o 18:772$17183 de saldos de subvenções da Fa
cudado de Direito do Recife, foram apresentadas duns emen
das .pelo Senador Jrineu Machado. A primeira destas emendas 
visa dar á providencia contida na proposicãoa fórma de auto
rização o a soguncla dispõe .sobre o meio por' que devem ser en
tregues ú. referida Faculdade as importancias cuja prescri·pção 
se pretendo relevar. 

A Commissão de !Finanças não se oppõe á approvacão 
dessas emendas. 

Sala ,das Commissões, 13 do dezembro de 19:~2. - Al('rcdo 
Ellis, .Presidente. -José Eusebio, relator . ....., Lauro Mülle1•,
Ve.~p·ucio de Abren. ~- Ju.~to Cherrnont. - ll•lneu Machado. ;_ 
Fclippe Schm.idt. 

m-.TENO,\S .J... Pf\OPOSlÇ,\0 IH GAMARA DOS DEPUTAllOS N. 40, DE 
1922,. A QUE SE REFERE O' PARECER Sl:I>I\A 

'I • •' Ao art. 1": I 
Em vez de Fica !'elevada, diga-se : 
«Fica o P<Jdcr lTixecutivo autorizado a relevar, etc.» 
Sala das sessões, 16 de outubro de 1922. - l'rinett Ma-

'ch:ado., · . : .·. 

Ao ar.L 1•: ' ·~ 

. l~m vez do ~afim de qno~ sejam os mesmos recolhidos á 
thesouraria daquelle instituto,, diga-se: «afim de que sejam 
entregues á ndministrMão da referida Faculdade». 

Sala das sessões, 16 do outubro de :1.922. - 11•ineu Ma-
'charlo ., ... 

PROP_üSIÇ.:\.0 n:\ CAMAIU IJOS DEPUTADOS N. 49, DE t!l2Z, A QUE SE 
REFERE O PARECER SUPRA . 

) Congresso Nnciionnl deereta:. 
Art. 1.• Fica relevada a prescrLpcão ·cm f!llll cahiram os 

saldos das subvenções votadas om · 1913 e 1914 para -a Fa- · 
cuidado do Direito do Recife, na importancia respectivamente 
do 19:~2.2$~9/l e 18:772$783, afim do que sejam oR mesmos 
reco! h idos á t.hcsouraria claquellc instituto,. abr•indn-so para 

' iBso os n~cessarios crcdit.os. · 
ArL 2.• Rcvogam-~c as disposições em: cóni.rur·io. 
Gamara rlos Deputados, 12 tle agost.o do 1!J22. -- Amol{o 

Rod'f''igues de Aze1.'fnln, .Presidente. - José A.uausto Bazet1'a 
de Medei:rôs, 1• :Secretario; -:- Cdsta Reoo, 2" Secretarie;>! _ 
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N. 358 - :19~2 

· A Commissão de I•'inanças nada tem a oppor, antes a louvar, 
n o,p.provayão, pelo Senado, da proposição n. 67, de 1<\}22, da 
Gamara dos· Depu Lados que autoriza o Governo a abrir o crc
dilo necessario, até ao mli.Xitr.Q de 200:000$, para completat· a 
quantia que for adquirida t'm subscri.pção publica para con-
strucção de um monumento a Santos Dumont. . 

O illustre relator da proposição na Gamara dos Deputados, 
Sr. Vicente Piragibc, assim se manifestou sobre a materia: 

«Si ha iniciativa quo corresponda a uma aspiração nacio
nal e venha ao mesmo tempo desobrigar o paiz. de uma· divida 
de gratidão para com um brasUciro geniai, essa está contida no 
projecto,) · . ~ 

Assim, por Sllr verdade inconteste .que a proposição cor
r.~sponde ·a uma aspil·ação nacional, é a Commissão de Finan
cas da ·parecer que a .proposição está nos casos de ser appro-
vada. . 

Sala das Commissões, em 13 de dezembro de 1922. -
AlfrP.do Ellls,. Presidcnlic. - Sampaio Corrâa, Relator. - Ber
r;ardo .ttontC'iro. - Lauro Miille1·. - José Euzebio. - Felippc 
Scltmidl. - João biJ1'a. - Vespucio de Ab1•cu. - Justo Ch.er-
mont. - Irineu Mach.ado. · 

J>llOPOSfÇÃO DA CAMAilA !lOS llEPUT,\OOS, N •. 67, Dll 1022, A QUE Sll 
. REFERE O·PARECER SUPRt\ 

O Congt·osso N!aeionul resolve: 
. ' . -

Arl. 1.". Para comp·letar a quan!.ia qu~ fõr adquirida cm 
subscripr;ão publi•ca, destinada a um monumento a Santos Du
mont., fica Q Governo autorizado a abru• o necessnrio credita, 
at.é duzentos contos de réis. . 

Art. 2.• Essa quantia será opportunamente entregue a com
missão promotora da ref.eridá homenagem. 

Art. a•. Revogam-se as disposições cm contrario. 
Camarlf dos .Deputados, cm 2 de setembro de f922. -

Mnol(o Rodriuues da Azevedo, Presidente. - José Aunusto. 
Bezerra de 3ledeil•os, 1' 'Secretario.:..._ Ascendino Cunha, 2• Se-
cretario interino.. · ,, . 

N. 359 - 1922 

. A proposição ela Camam dos Deputados n. 75, óe 1922, 
que manda considerar. como so reformado fosse, na data 
desta lei, com .o soldo .de 2° tenenlo pela tahella A da lei nu
mero 2. :2.90, ·de i:J do demmln·o de 1010, som rli1~ci lo, porllm, 
;i pensão do .100 l'óis dlarios que o1·a percebe. o vnlnnt.arin 
da Pat.ria reformado. major honorarlo do Exercito, Joii·o Jacol1 
Hoelz, esUi r.mparada po1· pa!•ocm•os, todos Ul1animos rlt~~ 
Cornmiss•ics de !VIal'inha u Guerra, tant..n da C:unam crnanto 
do Senado. c de Finanças daqnolla mesma Casa do Cong!'esso. 
· Esla Commissiio achando procedentes as ullegações dn 

peticionaria e concordando com os. fundamentos dos parece-
S., - :Vol.~ X ' .,. ·· 24 
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. . 
ros referidos, consubsLancilldos no que se segue adeante pu
blicado do. Commissão de l!'inanço.s do. Co.mo.m, é do po.recor 
que sejo. approvo.do. a proposição., 

Saiu das Commissões, 13 de dezembro do 1922 . .....: Al{I'C~ 
do: Ellis, Presidente. - Irineu Machado, ltelator. - Law·o. 
Müller. ·- José Euseb·io ., - Felippe Schmidt. -· João Lyra., 
- .Vespucio de Abreu., - Justo Chermont., - Sampaio 
~w~., , 1 

Em petição dirigida ao Congresso Nacional, o major ho~ 
norarío do Exercito João Jacob Hoelz, volunto.rio da Patria 
l"eformado e pensionista do Estado, em .virtude de ferimentos 
recebidos na campanha contra o Paraguay, solicita melhora 
~e seu~ vencimentos, tendo. em attenção os ~erviç9s prestadQS 
a Patrm., 

Praça aos 17 annos de idade, serviu no 43° e no 32•. Corpo 
de Yoluntarios da Patria, tomando parte em diversos com~ 
bates, salientando-se por actos de distincta braVura, sendo, 
afinal, gravemente ferido no ataque a Lamas Valentinas. 

' Inutilizado para o serviço das armas, regressou ao Bra-
sil, para ficar reformado com o soldo de voluntario da Pa
tria e a pensão diaria de quatrocentos r(iis, ou sejam i2$ por· 
mez., · 

A Commissão de Marinha e Guerra, a quem foi distri-
.. buida a petição do referido major honorario João Jacob Hoel:t, 
tomando conhecimento da solicitação formulada, foi de pa
recer, á vista das allegações produzidas e doi! documentos 
apresentados, que o referido official honorario estava em 
condições de ser attendido pelo Congresso Nacional •. 

A Cómmissão de Finan_ças, tendo em vista os fundamen~ 
tos do parecer da Comm'issao de Marinha e Guerra, não tem 
nenhuma duvida em aconselhar á · approvação e voto da Ca~ 
mara o projecto que mel,hora a reforma do antigo· voluntario 
da Patria João Jacob Hoelz, convencida como se acha que 
pratica um acto de inteira justiça. · 

Sal::. das Commissões, 11 de agosto de,1923. - Bueno 
Brandão, Presidente. - Celso Bayma, Reiatór .. - Qscar Soa
res. - Rodrigues Alve.t Filho. - Antunes MacieZ. - Bento 
Miranda .. - Vicente C. Pira(Jibe. - Armando Rurlamaqui.· 
- Arthur Collares Moreira. · 

PARECER DA COMMISSÃO DE MARINHA E.mÍERRA'N, 278, DE 1922, 
A QUE SE REFERE O PARECBJ\ SUPRA 

'• 
· . Resolveu a Camara d'os Deputados, attendcndo ao que. 
lhe reqUO!'Cu o major honorarlo do Exercito Joiio Jacob Hoelz, 
voluntario da Patria, reformado, mandar que seja elle consi~ 
derado reformado com o soldo de 2• tenente, pela tnbella A da. 
lei n. 2.290, de 1910. Tal deliberação consta d:1. proposição 
quo acaba de ser enviada ao Senado e entregue ao estudo da 
Commiseão de Marinha e Guerra~ Em sua peti~iio nllegou o 
cidadão João Jacob J:Ioelz o's seus titulas, mencionando os ser· 
:viços milita!'es e civis que prestou no exeroioio de "n~.rias. com· 
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·tnissõas, a comoear rela. sua acção na ~uerra. do Parnguay, jun
tando áocurpentos que provam as suas allegações.. · 

Parece ú Commissão.do Marinha o Guerra merecido o fà
vor q::li! a proposição da Carnnra dos Deputados concede a. um 
hrasile·iro cuja longa vida tom sido consumida no serviço da 
PvMia, aconselhando por isso ao Senado que lho dlf o seu voto 
favoravcl .. · 

Srmado l!'cdcral, 8 de novembro do iD22., - A .. Indio do 
Bras.il, Presidente. - · Lauro Sodré, Relator. -·- Carlos Ca
!Jàlr.anti. - Benjamin Barroso. 

PHOPO~I()ÃO DA CA!IfARA DOS DEPUTADOS N ,. 75, Dll !922, A QpE 
SF. REF'.EREM OS PARECERES SUPIIA 

O Congras:Jo Naclonul J csolve: 
Art., 1.• E' con~idt>rado como se reformado fosse, na dat" 

destí\ lei. com c so!dt• de 2• tenente pela tabella A, da lei nu
mero P. 2!l0, de 13 de dezembro de 19:1.0, sem di-reito, porém, 
a pen~ão de 400 réis diarios que ora percebe, o voluntario da 
Patria reformado, major honornrio do Exercito João Jaetlb 
Hoelz. · · 

Art. 2.o Revogam-se as disposições em conf.rario., 
Gamara dos D~putados, 13 de setembro de 1922., ._ 

'Arnol{o Rodrigues de Azevedo, Presidente .. - José Augtuto 
:Bezerra de Medeiros, 1° Secretario., - Costa Repo, 2• Seere-
tario ,, · 

N. 360- :1.922 

· A proposição da Camara dos Deputados, :.1. 84, d.este 
anno, autoriza ú Poder Executivo a abrir, pelo .Ministerio do 
Interior, o credito especial de 1 :516$218, para p~gament.o ao.9 
juízes feder~es Drs. José Tavares Bastos/ do E~pirító Santo. 
e AntoJ)io Francisco Leite Pindabyba, •de Alagoas, dos accres
cimos de vencimentos que lhes cabem e:x-vt do decreto nu
mero 4.381, de 5 de dezembro de 1921. 

Esse credito foi pedido por mensagem do Sr. Presiden
te da Republica data-da de 3 de agosto deste anno e acompa
nhada de uma exposição de motivos formulada pelo Sr. Mi
nistro da Justiça e Negocias Interiores. 

Examinando o assumpto, a Commissão de Finangas opina 
peln approva9íio da proposiQilO ., 

Sala das CornmissÕes, :13 de dezembro de f9~2.. - Al{re
áo Ellis, Presidente. - José Eusebio, Relat•:·r,. - Lauro 
Mi2ller .. - Jotio L11ra. - Vcspucio de Abreu. -Justo Cher
mont. -Irineu Machado. -Bernardo Monteirfl., --PeZippe 
8chmidt; . . . ' ' 

... ' ,. .; 

PROPOSIÇAO DA CAMARA DOS DEPUTAIDOS N. 84, .DE 19221 A QUE flE 
__ · . · REFEI\E O PA'RECEI\ SUPRA . . 

O ConS'I'esso INlacional resol'"e: · · 
~rLigo unico. Fica o Podar !Executivo aulorir.o.do a abrir 

polo •1\linistoriiJ do InteriolJ o credito especial do :l :516$2!8, 
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para o 'l'im do pa:gar aos juizes federaes, .respeclivat!lCl{te, cl~s 
~ecçiÍ<!:i· elo Espirita :Sanlo ·e do A-lagoas, Dt•s •• Toso 'ravares · 
Bastos c Antonio Francisco Leite Pind·ahyba, os accrescimos 
de v~ncimento~ que lhes cabem, mv-·v·i do dccrel.n lcgislati•:o 
n .. í.a81, de ri de dezembro de t'!l21, c cor.J•cspondcnlc,; ao pe
ríodo do 'li de der.embro dn mesmo anno a 31 de dc't.ll!llbro 
li o I 92~; l'ovogada~ as disposições cm contmrio. 
. Gamara dos Deputados •. IIi de outubro qe 1!1~~. -· Aruolfo 
Rodriattes de Azcveüu, Pretití.lente.- José llUf/U~to Bose1''1'a d~ 
Meclelros, 1" Secretario. - Raul 'Capello Ba1'1'0so, 2• Secretario 
interino. · 

N. 361 - 1922 
,. 

' Foi presenté á Commissão de Finanças, para emittir pa-
recer, a proposicão da Camara dos Depul'ados n. 15!J, de i!l22, 
autorizando a aberlura, pelo Ministerio da Guerra, do cre
dito especial de 5:112$ para o fim de pagar o Q'U•C é devido a 
Aphroclisio Coel•ho & Comp., por fornecimentos de arLíogos d& 
expediente e transp01:tc de moveis. para o Servi~o de Hccru.. · 
lamento da 3~ Circumscrip~ão no Estado r.lo Espírito .Santo. 

Oonst.a da exposição de motivos que acompanha ·a men. 
sagem, solicitando o credito, não ter sido o pagamento daquella 
quantia feito cm tempo opportuno, ·POI1 se achar esgotada a 
respectiva verba, sendo ·que o excesso da dcspeza se jusLi, 
fica não só pelo intenso servico de convocação e incorporação, 
llm Hl21, .de tres classes de conscriptos, augmentado.nssim de 
!luas vezes em relacão aos a:nnos anteriores, mas t.nmbem 
pela alterac~o radicar que determinou o re!l'ulnmento· para o 
scrvi~o militar approvado pelo decreto n. 14. 3!l7, de !J de (}U" 
f.u.bro .do· ·1!J20, de todos os modelos relativos ao serviço mi
lit.ar ati! então adoptados. , 

Tambcm Ró effectuarnm despezas no valor de 550$, ln· 
e lu idos na mencionada qlllantia, cm• consequencia do. transporta 
de moveis ·o outros ar~igos. da rnforida circumscripeüo quandt 
mudou sua séde de Vwtorm para Villa Velha. · · 

A' vista do exposto a ·Commissão é do parecér que seja 
ipprovada a proposição. · . 

Sala: das Commissõcs, de novembro do 1922. - Al-
fredo· Ellis, Presidente. - ]l•ineu Machado, Relator. - Ber
nal•tlo Montci1•o.·- Lau.,•o lllüllm·~- José Eu.,ebio.- Joãó 
{,1fl'a .. - Vcspu.cio de Abren. -. l!!slo Chennont. -· Fclippe 
Schmid!. · 

' • 

I'I\OPOSIÇ,:\0 tiA CAM<\HA nos DEPUTADOS N. :l 00,· DE 1922, A QUE 
IEFERE O PARI!CER SUPHA 

O Cons·t·esso Nacional resolve: 

Arl.iA'O tmico. Fi~a o Poder Executivo autorizado a· abril• 
1Jclo i\linisf.orio rln Guerra, o croclilo especial de 5 :'112$ par~ 
n l'in! dtl Jl!lf';al' n IJUI' t\ r:cvido a Aplil'fldisin C:nolhn & c'nmp .. 
J10l! im•necJmenLo tio nrLigos do expediente, o lmnsporf.e de 
Inoveis, para o Sm·vit;o ele Recrutamento da 3• circUtn8ct•ipcão, 

• 
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· no Estado do Espirita Santo; re)::og~das as disposições em 
contrario . 

. Camara dos Deputados, 27 de outubro de 1922. ~ .-'\r
no!{ o Rodrioues de Azevedo, Presid~nte. - .4scendirw Cunha, 
1• Secretario interino. - Huoo Carneiro, 2• Seeretat•io inte-
·rino. .-'·. 

N. 362 - 1922 

A pr•opo3içiio ela Camara dos Deputados n. 111, de 1022, 
manda l'I)VCrtel' em favor de DD. Carlota Cesar: Sampaio, 1Ma~ 
ria Luiza Sampaio e Alice Olympia Sampaio, as pensões que 
recebiam suas finadas mãe e irmã. 

As beneficiadas por este projecto de lei são filhas do bra
vo coronel Genuíno Olympio Sampaio veterano de valor con-

. sagrado nas campanhas pela legali4ade em Pernambuco e na 
Bahia e nas guerras contra Rosas e do Paraguay que fez de 
principio a fin1, tomando parte em quasi todas as batalha~ 
e· combates, como commandantc de batalhão, sendo promovido 
por acto de bravum a tenente-coronel effectivo. 

. Por morte rla viuva do coronel Sampaio em 1908, as qüa
t.ro 1'ilhas solteiras herdaram o meio soldo de 120$, mas 
peJ•deram a pensão materna de 50$, ficando reduzida a 24$ o 
moi o Holdo c. 6$2GO ele pensão cada uma ou sejam 121$ entre 
as quatro. 

O Congresso Nacional 'reconhecendo o ost.a.do de. penuria 
em quo a Nação deixara as filhas de um verdadeiro 'e heroico 
soldado, por decreto n. ~.271, de 22 de outubro qe 1920, ele
vou· a 50$ mensaes a pensão de 6$250 que percebra cada uma 
de lias. Picaram assim 7 4$00'0 cada uma ou 296$000 menSM!l 
cntro as quatro. Fallecendo urna pensionista cm 1916 ficou 
esse recurso· reduzido a 222$000. 

·Nilo podendo rlecent.omont.e se manterem com essa pcnsit .. J 
as t.rcs sobreviventes porliram um amparo ao' Poder Legisla. 
I ivo que as nt.t.endeu, mandando reverter. cm seu favor as pen-
sões que percebiam suas. finadas mãe c irmã. · ' 

Sobre a sua pretensão se manifestou favoravelmente !I ' 
Commissüo de Finanças da ouf.ra Casa do Cong!'csso. . 

Esta. Commissão, do acc1lrdo com o voto da Camara elo~ 
Deputados, 1\ do parecer que se,ia approvada a proposição. . 

Sala das Commissõcs, 13 de dezembro de 1922. ·- Alfr~(lo 
Ellis,. Presidente. - Irinett Macltarlo, Relat.or. - Sampaio 

· Ct~rr~n:- Bernardo llfon.t~ii'O, - Lau1•o Mii.ller . .;__; José Euse
. Mtl. - FeTip}l!~ Schm.idt, - .Totio Lvm. - Vc.~pucio rlc Abreu, 

PBOPOS!Ç.~O DA GA MAnA Dns DF.PU1'ADOR N, ·111, DE 1922, A QUil fiE 
nEPilnt~ o PAnEGP.ll RUPRA 

O Cong1'rsso Nacional dccrcl.a: 

AJ•I., ·t." Hovm•l.rJ•;in. rrparlidnmDnl.c, r.m boncfieio uo · 
DD. Cu!'lola Cesm· Surnpaio, Maria Lui?.a Sampniu r. Alice 
Olympin Rampnio, n~ pnns1irs elo r.o$ mr.mues Qllll J•ecebiam 



ANNABS DO SJ:NADO . 
. ' 

suas finadas mãe c irmã, D. 1\:Iarin Luizri Sampaio ~ ]). :Ama. 
zms Olympio Sampaio. · · · . 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em contrario,, 
, Salas .. das Commissões,·7 de novembro de :!922.- Arnol{o 

Rodrigues· de Azevedo, Presidente. -José Augusto Bezerra de 
Jlfedeiros, :! • Secretario. ,- Raul IJajlello Barroso, 2• Searetario 
interino. 

N. 363 '- :!922 

Foi •Presente á Commiss!lo de Finanças a proposição da 
Camara dos Deputados,' n. :!:12 de :!922, concedendo á vluvn 
do ex-Senador .Toaquim Ribeiro Goncalves, emquanto viver, a 
pensão mensal de 400$. a qual por sua morte reverterá ás suas 
filhas solteiras, ·abrindo para isso, ·o governo .os nooessarlos 
creditas. . . . . . . 
· :Antes da Camara dos Deputados votar qualquer medida 

sobre o assumpto do proJecto, o relator. dcst2 parecer já h avi& 
ileferido por um proJecto de' le.j, o requerimento sob n. iS, oe 
i92i. em que a viuva do mesmo ex-Senador pelo 1Estado do 
Piauhy, de saudosa memoria, solicitava uma pensllo para po
der, prover á sna manutencão e á de suas filhas. Maria. Edlth. 
Agar. Francisca o Chlorls." projecto de lei esse que não teve 
andamento e cu,io parecer estava elaborado deste' modo: 

"Appellando para o Senado da Republica a viuva. do Dr . 
.Tonqnim Ribeiro Gonçalves sO>Jicita uma pensão para poder, 
com decencia nrover á sua manutencão e á de suas :filhas Ma-
ria· da Luz. Edith, Agar, Francisca e Chloris. . · 

A pef.icionaria allega que o maridCJo, se11 unico arrimo e 
de suas filhas. deixou uni,camente uma pe.quena. pensão de 
r.em mil réis do Montepio dos Servidores do Estado; ficando
lhe com o encargo de manter e educar cinco mocas, sem o 
nuxili'o de pessoa alguma, attendendo a que, tendo dous filhos 
homens, apenas. um tem modesto emprego no Tribunal de 
ContRs, cu,io .ordenado d!l somr.nte para á sua manutençllo e de 
sua familia. pois é casado. além do que muito doente. 

Ex-Governador rfo Estado do Piauhy, magistrado, o ma
rido da suplicante, D. Maria Luz Duarte Gonçalves, ·nesses 
~ em ouf1ros cargos, prestou os mais asslgnalados serv!Qos á 
Nacão e á c!vilizaoiío brasileira. Conhecida do palz foi a sua 
campanha em oról da abolição .da escravidão, batendo-se pela 
imprensa .f' tribuna, chegando a sacrificar os seus pequenos 
haveres em proveito'dessa causa. 

Senador dn Republica veio a fallecer um anno depois .do 
lhe sPr renovado pelo Estado do .Piauhy {) seu madato senato

. J•inl. MorrNl pohi~e e honrado, e sua familia, embora dolorosa
, mente, vô-se obrigada agora . ·a recorrer a munificencin da 
Nação. 

A Commissü.o do Financlis tem sido, d1:1 nccOrdo com as 
~ua~ resolncõcs ndnp·f,adas nesse sentido. absolutamente con
traria ao rr~imen das nensõrs !lTUCiosns que, n. scn vor o cm 
conformidnrle com ri disnoslo no. projecto n. 28, de i9H, de 
autoria do honrado Sr. T:luono de Paiva. s6 poderiío ser feitas 
('m remunorn(,fin elo servicos excepclonncs nrosLados ii Nação. 
niio sAndo ,considerados como taes os preetndos. no exerc!•cici dê 
funcções remuntl~adasl · 
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. E' berri de ver que os. serviços prestados. na imprensa; na; 
t.ribuna e na praça pubhca, . pelo saudoso representante do 
Piauhy, a favor da emancipação de uma raça, propugnado ar
dorosamente · a abolição da escravatura, empregando nessa 
campanha toda a sua: melhor energia e os· poucos recurso-s que 
possuía, não foram remunerados. 

Do magistrado sabe-se que ellc era dos mais integras, 
era desses ,iuizes que todas as nações civilizadas se honrariam 
d•J os possuir; sabe-se tambem que nossa magistratura, mesmo 

·a Federal. não tem ainda os vencimentos compativeis com a 
t\Ua posição, quanto mais a magistratura local que sempre foi 
mal paga, em ah:mns Estados e muitas vezes, perseguida ati) 
pela polif.ica, soffrendo remoções, por conveniencias partida
rins, transferencias, disponibilidade~ e demissões . 

• Tu!ga o Relator deste parecer que os servicos prestados 
:i Nacão pelo nosso saudoso ex-co!lega devem ser considera
do~ excepcionaes, pois consfitnem quasi que rigorosa excepoão 
o facto de fazer-se o sacrifício de tudo quanto se possue em 
favor do uma nobre causa, embora tivessem lucrado com a -vi
•1loria final da campanha cm prol da abolição. da escravatura, 
o paiz, qné so enalteceu perante o mundo, e a raça redimida. 

A famili:t, porém. do lutador, foi sacrificada pela gloria 
de um ideal atf.ingido. E ella precisamente é quem faz ao 
Senado da Republica um appello afim de que lhe sejam mi
noradas ns nA"!'nras il as necessidades que curte pelo desappa
recimento · do seu rJUCrido ehtlfa. · · 

. Esta Cnmmissfio, considerando que o requerimento da 
~unpliean(e. dovc merecer despacho henignn, apresenta á con
~ideração do Senado o seguinte projecto de lei: 

O Congresso Nacional decreta: 
Ar! .. 1.• Fica cnncedirla a D. Maria da Luz Duarte Gon• 

ralvcs e, cmquant.n snlf.eiras, ás snns filhas Maria, Edith, 
.~~ar. Francisca n, Chloris, viuva e filhas do Dr. Joaquim Ri
beiro Gonçalves, a pensão mensal de 500$, repartiriam ente. 

Art.. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, em 16 de setembro de 1921. (As

signado). - Irinen !I! achado.'~> 
A Camara do~ Deputadr.s a•pprovou. agora, e P.nvinu ao 

Srnncln n proposição. cm estudo. instituindo uma pensão de 
1..00$ á flimilia rln referido ex-Senador que representou sou 
~~~tado r.om brilho 11 dignidade. 

- A Commissiío ele Financas é 1lc parecer que se,la appro
vndn a proposicão. 

Saio: rlns flommlssões, em 13 d!l dezembro de 1922. --; 
Al(1•ario El7.is, Presldrnte. - Irinett M11cl!ado, Relat.or. - Josl'l 
E!W?lJio. - Justo Chlwmont. - Felippe Sehmidt. -. Ber
lla.r•rio Afointeiro. 

i•nrPOSIÇÃO DA CA:MAnA DOA DEPUTADOS N. H2, .DE 1922, A QUE 
SE REFERE O PARECER SUPRA 

O Congr11sso Nacional clccrctn: 
Arti~o ·}mlr.o, E' .concedida :'l VÍ\IYa do ex-Senador ,Joa

quim Ribt-ilr~ Otl't\calvcs; cmquanto vtvn; a pensão mensal de 
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400$, a qual, por qua morte, reverter(l ás suas filhas solteiras, 
abrindo par·a isso c Governo os ncccssarios credltos. 

Camara .. dos Deputados, 7 tlc novembro de i 022. - A. r .• 
rwl(o Rodri(Jltes de Azevedo, Presidenf.e. -- .Tosé A-uyusto Be
:e1'1'a de ftfedc'h·os, 1' Secret.ario. - Rcw.l Caw:llo Ba1'1'0N, 
2' Secretai•io interino . 

. N. 304 - 1922 

O funccionarlo publico,· civil, fr.deral Amaro Baptista, 
chefe rio rlistl'icl.o rln Re.particíio Geral dos ·'fr.legraphos, com 
J'unctamcnto ·em. dispositivo legal (paragrapho unico do ar
tigJ 69, da lei n~ :J.674, de 7 de janeiro de 1919), solicitou no 
l>t•dm• Execul.ivo restituição da importnnma que pagou a mais 
peia~ mal.riculns ;:Jc dous filhos no Collcgio .Militar -de Porl.n 
Alegre relativas áquellc anno. 

O Sr. Minisl.ro .ela Guerra tendo doferidn a pcl.i~'ão du
queile funccionar!o, depois de havr!r verificado que a dispo
sição de lei, ciLada, manda conceder aos funcciona!'ios cii·is 
o favor feilo aos milil.arcs de .postos de 2• t.eneul.e a capitão 
ou capitão-tenente e levar a 00 o/o o anterior desconto de 
~o ~~<, constante do paragrapho urJico· do art. 71 do r•egula
mcnr.o . dos Collegios Militares, approvadu pr!lo c]ccrelo nu·· 
wero 12. 951l, de 10 de abril de 1. 918, rept•cse·ntou ao Sr. Pr0-
:iidenl.o da Republica, sobre a necessaria aut.orizat,ão do Con
!;J'esso Nacional para a abertura dn CI'cdiLO especial do 1 :020$, 
afím de. fazer a rcstil.uiçiio rcc!nmad11 pelo nlludido funccw~ 
lJUI'iO. • . i 

A Commissão de Finanças tendo cm consideração a mcn
,5agrm e a exposição de motivos sobre o assumpto, é de acc<it•
do com o ,yQtO da Camara dos Deputados, é de parecer que 
~!lja approvada a pro•posicãn ·n. l!c 1922, que concede u 
l'cfcrido credito especial na importancia supra. 

Sala das Commisslíes, 13 de dezembro de 1922. - Al/I'Crlo 
Ellis, Prflsiclenlo. - f1•inett Jllàchado, Relator. - Lanro Jlliil
lm·. - .Tot1o L111'a. - Vespncio de Abr.eu .. -Justo Che1'1nont. 
/ -· José Busebio. - Felippe Sch1widt. - De1•rtm•do M onte'i-ro. 

' 

Pi\OPOSIC1:\0 nA CAMAilA DOS DEPUTADOS :S. 115 DE t \)22 -~. (•UE 
• . SE llEI'ERE O PARECEI\ 8UPM 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. • Fica o Presidente da Jtepnblica 11111 iiJ•jzado 

abrir, pelo Minilit.crio da Guerra, o -cr·erJitrJ ·~~r·cc;a! d11 J'liis 
1 :020$, dcsf.inado a restif.uir ao eng·~nheii'O civii .. Amnro I!a
J)!,isl.a, chefe de dist.ricl.o da Repart.i~íio Geral doR 'J~eleA"rn
Jlhos, n imporl.ancia quo pagou a mais pela mal.ricula de rton~ 
filhos no Collegio Militar de Porto Alegro, cm ·J fll O, cm viRI.a 
dos 1.11rn1oR do parngrapho unico do arf. .. 08, da lei n. 3.ü7o\, 
de 7 do ,janeiro de 1!Hfl. 

ArL. 2." Rovogam~so as disposicücs om conLrario. 
' Cama!'ll rios Dcpul.adoR, 7 do !lovcmbro do :1~22. - Arnoi-

Jllw nod1'1(f1tr.N (/(! A::e1!Cdo, PJ'IJ8Jdent.c. - .tose AU.(fU.S/0 Be
::erm de Merlei·rrJs, :l" Reci·ul.lll'io ~ Raul Capello' HnJ•ro~o, 2" 
Seci:ol.nrip, _intcJ·ino, . , . . .. 
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'' N. 365 __, :1922 

.Por mensagem do Sr. Prosirlonl,e riu ncpuhlicn, rlnl.ddn 
de :I O de julho ultimo o acompanhada de uma expnsir;ão du 
Sr. 1\lini:Ú.J'O da .Tu~Liça, !l Negocio~ Interiores, foi justifi
cada n nrcPssidade de um credito especial de \130$, para oc
correr nn pagamento da pensão concedida no guarda ch·il 
Augu~l o MoJ•eiJ•a da Fonseca, por decreto de 25 do junho pro
ximn pn~sarfn, cxpndirlo na cnnfm·mirlarl~ do~ nrt-R. 1" da lei 

· n. 3. G05, de H de dezembro de 1018 o 114 do Itogulamento 
approvado pelo decreto n. 13.878, de 1919. · 

A Camam dos Deputados, attendendo á referida men
sagem, approvou e enviou ao Senado a proposição n. 12fl; 
clcsto anno, autorizando o Governo a abrir pelo Ministerio da 
Justiça o alludidn crodil.o. 

Examinado o assumpLr.l pela Commissão ele l•'inanças, e 
esta ele parecer que o Sl'nado approve a pr()posi1;,ão da Ca-
mara, · 

Sala das Commissües, '13 de dezembro de 'l 922. - Al
fredo Ellis, Presidente. - .Tnsé Euseln'o, Relator, - Lauro 
MiiTlm·. -.folio L?JI'a. - Vcspur.io de :tb'l:eu.. - . .fus/n Chel~
mont. - IrhJen Macltado. - Bernm•do illonteh•o. - Felippe 
Schmidt. 

PROPOAI()ÁO DA CAMAI\A DOS DEPUTADOS ~, 12fl, DE Hl22 A QUE 
Sll REFEI\E O PAIIECEI\ SUPilA 

O Congresso Nacional resolve: 
Art, f.• Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo 

Ministorio da Justiça c Negocias Interiores, o crcdif.o especial 
do novecentos c trinta mil ri\i~ para occorror ao pagamento 
da Jlr.nsão qur. foi concedida ao guarda civil elo 1' classe Au
gus ,o Momira ria Fonseca, no período do 25 de ,i unho a 3'1 de 
do~embro rio cor.r•ent.e anno, o de conformidade com os arti
gos 1 ~ d.a lei n. 3. 605, do H do dezembro ri c ·J 0'18, c U. 4, do 
r·egulamcnl.o approvado pelo dccr·eto n. 13.878, de J 4 de 
novembro ,de 19'1 9 • . 

Art. 2." Revogam-se as disposil)úr.s em contrario; 
Camnra dos Deputados, 22 dr. novembro de 1fl22. 

Al'?wl{o Rodrigues de A:l!vedo, I'J·e~idenlo. - .Tos(: Augusto 
]Jc:erm r/r! MNit!il'tJs, 1" Sr.crelnrio. - Costa, Rego, 2• Secre
f,ario. 

N. 366 - 1922 

A proposição da Camarn dos Depu f,ados n. 132. do 1922. 
ant.orizn 11 abertura, pelo i'l!ilüsterio da Guerra, do creclitn 
especial rle ·J 2:040$, para paA"amon!.o elo dcspozas com o tJ·n
tamonl.o do '1" l.cnontn da i" Jinhn, aviador, 'Mario BarhNlo o 
setJ ,rngresso ao Brasil. 

O Poder Excriut.ivo, cm virtude de uma lei do ConA"rcsso, 
nhrin um ,credit.o para a vinA"nm o o t.rat.ament.o do mesmo 
nsindm·, mas, sondo, rste crerlilo insufficir.ntc, n Governo 
teve necrssidadc de um novo credito, na impo1'Lancia sn pra, 
pelo qun n nhriu pelo decreto n, Hi.OlO, ele Hl2l, rio ncc('irrl'l. 



'118 . ANNABB ·llO SmNADO i ' . . . 

com a aut.orizaoão de que Lrata o decreto legislativo n. IY9:6 
· de 24 de dczembr'o de 191 O. Este ultimo credito foi impu

gnado pelo Tribunal de Contas, que não o registrou sob o 
i'undnmento ele haver cessado a vigcncin da respcef,iva auct.o
rização, e:Ji-v'i do que prescr·eve 1:1 art. 18, § f•, da lei numero 
2.348, de 25 de agosto de 1893. Apeznr do pedido de recon
siderar.iio do M:inisterio da Guerra. da decisão do Tribunal, 
este a· manteve, pelo que se viu o Governo obrigado a recor
rer ao Congresso, solicitando uma nova auctorização com a 
limitação da imllDrtancia correspondente :í. ilespAza já feita 
no valor de 12:040$000. · · 

Nesf.as condições a Camara concedeu o credito, e a Com
missão do Financas do Senado, não tendo motivo para dis
cordar do voto da outra casa do Congresso, é de parecer que 
seja approvada a proposição .. 

• 
Sala das Cornmissõcs, 13 do dezembro de 1922.· -. Alfredo 

Ellis, Presidente. - Irineu Machado, Relator. - Lauro 
iiHlller. -. Sampaio Corr~a. - .João Lyra. - Vespucio tle 1 

Abreu. -· .Justo Cherm.ont. - '.José ·sebio. ,....., Bernardo 
~fonteiro. - Felfppc Schm.idt. · · 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 132, DE 1922, A QUE 
SE REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional· resolve: · 

Artigo nnico. Fica o Presidente da Republica autorizado 
a abrir, pelo M:inisterio da Guerra, o credito especial de· 
12:040$. para ultimar o pa;mmnnt.o das desjl'ezns feitas com 
o tratamento do 1• tenent.e do Exercito. aviador Mario Bnr
bedo, o seu regresso no Brasil; revogadas as disposi~ões cm 
contrario. · · 

Camnra dos Deputados, 22 de novembro de 1922. -
Arnolfo Rodriunes de Azevedo, Presidente. - José Auuusto 1 
Bezerra de Medeiros, 1• Secretario. - Costa Re(lo, 2• Secre
tfUio. 

N .. 367 - 1922 

A proposição da Camara dos Deputados n. 134, de 1922. 
e.quipara em re!l'alias e vantagens aos academicos e internos 
do Hospit.al de S. Sebastião os internos do Hospital Crntral 
do Exercito, o !lá outras providencias. · · 

A proposição tem a seu favor a ,iustificação do Sr. Azo~ 
vedo Lima o parecer da Com missão do . Financas da Camara 
dos Deputados, documentos estes assim redigidos: 

JUST!l'!CACÃO A QUE SE Rlll'ERE O .PÀRECER 

Os serviços nresl.ados pelos est,udanf.es ilncarrngados do 
Rlndliar, nas varias depenilencias rio Hospital Central dn 

· Exorcit.o. os medicas n cirnr!l'iões rnilit.arcs, süo dn forJo n 
ponto nquivnlent.cs ans rcnlizarlos pelos do Hospital rln Riin 
ScbaRI.ião. Obrir;ndos :\s mcsmns 011 n. irlenticns dct.r.rminnr.õos 
rcgulnmenf,m·r.s cm. vic:or no Hosnitnl rle S. Schasf.iiio, o.~" in~ 
internos do Hosnit.al Cenf.ral do Exercito níio sfio t.odnvia rc
compcrtsados polns exllnuativas funccõos que dcscmpetthtun; 
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· 'As vantagens de que .fá gosaram em tempo, e que foram 
Sl,lppr!midas sem Pl\lusivcl ll;lOtivo •. l!ermitti~m ~· permlttirlio, 
SI forem . restabelemdas; mais decidida dedicacao aos servi
ços que lhe são prepostos e maior somma de trabalho util 
ao estabelecimento nosocomial a que offerecem os ditos in- ' 
ternos os seus beneficos servicos, com sacrifício, ás vezes 
de frequencia aos cúrsos .da Faculdade o ás clinicas officiaes. 
Recommendam a equidade e as boas normas administrativas 
que .o Congresso, em sua alta sabedoria, estenda aos internos 
do Hospital Central do Exercito as vantagens o direitos de 
que gosam os seus coilegas civis do Hospital de S. Sebastião. 
Ao demais, a administração interna e a disciplina do estabe
lecimento mil ttar terão que Iuemr sensivelmente com tal 
providencia. ·. · 

Sala· das sessões, 22 de setembro de 1921. - Azevedo 
Lima. · · · 

PARECER N. 288, DE 1922, A QUE SE,REFERE O PARECER SUPRÂ 

Em 2!1 de dezembro de 1921. dando parecer sobre o. pro
Jecto n. 376, do anno passado, que mandava equinarar os in
ternos do Hospital Cent.ral ·do Exercito, em regalias e va.nta
~ens, aos academicos e internos do Hospital de S. Sebastião, a 
Commissão de Finanças, sem examinar a substancia e o me
rit.o da proposição. opinava preliminarmente pela sua inop
portunidnde, consideranilo aue estava em elaboração o Esta
tuto dos Funcoionarios Publicos e que se completando com :1 
compet.ente revisão da tabella de vencimentos, não se devia 
perturbar a obra .de conjunto, .iá esbocada, com a decretação 
de urna nova equiparação. 

Indo a plenario o proJecto, com o regpectivo parecer, a 
Camara ,iulgou em sua .sabedoria preforiyel nJ?provar, em v~z 
ilest.e, um rr.querimento rios Srs. Palme1ra Ripper e Octavw 
Rocha. mandando que o pro,iecf.o voltasse n esta Commissiio, 
afim de ter novo parecer. · 

Parece assim que n r.amara,. sem se deixar impressionar 
pelo nosso ar~ument.o preliminar o descroilte de ver proxima
mente convertido em lei o Estatuto" dos Funcoionarios Publi
cos·, com. a solur,ão de todos os cnsog de equiparação, dese,in 
rtue esta Commissiío sr. pronuncie de meritis sobre o pro
jecto. emittindo definitivamente a sua opinião a rego e i to. 

Isto posto, a Commissão de Finanças. em obediencia no 
pronunciamento da Camara. passa a formular o seu pnrecer 
e sente-se feliz em fazei-o, porque Cllmpre ndemnis _ UITJ dever 
de ,instica: · ·•r ,.,...~ 

Os moçns, ane act.ua.Jmrmte llxercem as ftlnccões de inter
nos rlo Hospital Cent.ral do Exorcit.o, não gfío simplesmente nca
r}(•micos do medicinn. nos qunes a arlministrnoão daquollc hos
pifal concede a g-raç11 de, para aperfeicnamento de sun insf.ru
CGão f.cchnina o profissional. acompanhnrem as respectivas 
clinicns. Ellos são funccionarios publicos, como qunosqunr 
onf.ros, pois cn.ie delles cogito. o regulamento do Serviço rlo 
Snuile ilo EYornif.o. cm t.omno ile poz. npprovndo poJo docrhf.o 
n. 15.230, dn :H rio ilezcmhro do 1!12:!. Nlist.r. rc!l"ulamcnfo. 
arf.s. 2G1 c 3G!l nchnm-sc definidas as Ruas ntf.rlbuiçõcs e nR 
seus devm•os, cmhorn niio sn flnr.onf.rcm dcclnrnrlos os sons rli
J'Pitos. DcRfos disnoRif.iYOR rr.gulomenf.ares se vil qrw os inf.cr·
nos clnquello CRf.nhclocirnnnf o militm•, além rln obr'ignr;üo ii~ 
permnnacorcm rio hdspllul dtn•nnli:l 24 hot•as, tcem uindu n dt~ 
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auxiliarem o medico de dia cm todas as phases do seu scrvico 
technico e administrativo, bem como no exame e distribuicüo 
dos doentes entrados e soccorros .· mcdico-cirurgicos de ur
!ftmcia. 

Estão ainda su,ieil.os lis leis c rlisciplinas mili.larcs c são 
oiJrigados a comparecer ao servico devidamente unii'ormiza
dc.s, correndo a despeza de t'aJ•danienl.o pm· sua conta propria. 
Si considerarmos que esses serviços são prestados em um hos
piial quo possue ·JS ent'm·marias e um pavilhão de isolamento 
e que l.r!tn nma n11\dia diaria de 700 a . 800 doentes, não porlr.
mos deixar do convir que a funcção de interno exige muito 
eeforç.o, muil.o l.r.abalho, muita dedicação. E releva notar que 
essas qualidades foram postas á prova, durante o ultimo mo
vimento rcvolucionario de julho ultimo, quando desses fun
ccionarios foram exigidos, pela fatalidade dos acontecimentos, 
trabalhos excessivos at.é allas horas da madrugada, sendo certo 
que· elles se most.raram á altura ria prnosa e humanilaria 
missão. 

·Conhecidos assim os alias deveres que i!lcmn!Jem a esses 
fttnccionarios, cumpre agora indagar• quaes os direil.os que 
liles assistem. A verdade é, porém, 1que ellos ni:io feem ne
nhum, nenhuma regalia, nenhuma vantagem. E a in,iustiça 
chega ao ponto de níio se lhr.s dar romuneração alguma. Ora, 
não parece que uma sit.uaeão tal rleva pP.rdurar por mais tem
po. O Est.ado não está em condições de receber servic;os, som 
l'filllUneral-os, maxime si· reconhece, r~m seus regulamentos, 
que esses serviços são necessarios, ut.cis, indispensaveis. Cum
pre assim ao Congreso arbitrar a esses funccionarios uma r•e-

' munerp.ção, tanto mais quanto só estes, internos do Hospital 
Central do Exercito, dentre todos os que exercem i'uncções 
irlenLicas, nos estabelecimentos hospitalares, 'a cargo da União, 
não auferem vencimento algum. 

Nestes termos, a Commissão' de Finanças, pensando cum~ 
pr·ir um devet· de equipado e ponderando, por outro lado; que . 
as difl'iculdades do momento i'inanceir•o não lho pcrmit.l.em si-· 
não a maior parciinonia, no fixar a ret1•ibui9ão dos servicos a 
que vem se referindo, l'llSolve apt'escntar u consideração da . 
Camara, como subsl.it.utivo do pro,iecto n. 'l"'l\ de 1921, o se~ 
guinte: 

O Congresso Nacional decreta: 

Art .. L" E' fixado em doze o m1mer•o de academicos in
t{)J'nos do Hospital Central do ExorcHo, passando a perceber 
cada um delles, os vencimentos annuacs rre 1 :200$, sendo SOO$ 
de· ordenado o 400$ do gratificação. · 

Ar I .. 2. • Serão aproveitados efl'ccl.ivamontc nos quadros do 
Hospital Central do Exercito os act.uacs internos do mesmo 
hospital. .. . · 

Art .. 3.• Fica o Guvllrno autorizado a abrir os nec ··11arios 
crnrlilos para dar oxcruç.ão á presente lei. . 

. Arl. !1," llevogam-se as disposições em contrario. 
Sala cln..~ Gommissõos, 3 de novembro do 1922. - Rneno 

Brcnu.lílo, Pr·esirlonlo. - ~l'lwuu1~ llodrhrue.i;· Helaf.nJ•, - Oscar 
Soar,•s. - /Jenlo ;li im'llrla. - Armnnrlo Bu!'lamarrwi. - .<\r
th U'l' Collares Moreit•a. Vimmla P, C. Pirauilw. - O!! I avi!) 
M anua!Jeiru, 
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Projecto de i02i, ao qual so referem o parecer e o substi
lulivo: ,, 

O Congressú N aciónal resolve: 

Ar L L" .Ficam equ ipar•ados mn regalias e vantagens aos 
academicos e inl.ct·nos do Hospital de S. Sebastião os intcr
r,os do Hospital Central do Exercito. 

ArL·. 2." Serão aproveitados cffccLivamenle nos quadros do 
Huspital Central do 'Exercito os acluacs internos do mesmo 
hospital. · · 

Art. a.• Fica o Governo· autori~ado a abrir os neccssarios 
creditos para a execução da lei. 

Ar L. 4.• Revogam-se as disposições em. contrario. 
• Sala das sessões, 22 de setembro de 1921. - Azevedo 

Lim.a. 

De pleno accurdo com o voto da Gamara pensa o Relator 
·que a proposição. deve ser adoptada. · 

·Sala das Gummissõew, em 20 de novembro de 1022. -
Lau.ro Müllm·. - .To.~ti E·uscbio. - F'clippe Schmidt, - João 
1.11ra. - Ves2ntcio de Abreu. - Justo VIHmnon·t. 

PHOPOSIÇÃO IJ.\ 'C.IMMÍA IJOS IJEPUT,\IJOS N. 131a, DI! 1022, A QUE 
SB llBJ'EI\E O PARECEI\ SUPilA 

O Congt·csso Nacional decrcl.a: 

Ar!.. 1." 1~' fixado cm dow o numero dtl aêademicos in
tor·nos riu Hospital Central do Exercito, passando a perceber 
errrla urn delles, os vencimentos annuao's de 1 :200$, sendo 
SOO$ de OJ'denauo c !aOO$ do gratificação. 

AI'!.. 2." Serão aproveitado~ effect.ivament.c nos quadros 
dn Hospital Central do Exercito. os actuaes internos do mcs
wn hospital. 

Ar!. s.• Pica o Governo autorizado a abrir os necessarios 
crcdilns para dar execução á presente lei. 

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

Camara dos Deputado~, 22 .de novembr•o de· 1922. - Al'· 
n.,lfo Rollriones tle Azevedo, Presidente. -José :l.nou.sto Be .. 
zerra dC! Medci11os, 1• Sllcrelario. -Costa Rcuo,.2" Sec('et.arln. 

' 

N. 368 - 1922 

Ao projecto do Senado que cnnccdia o premio do 200 :000~ 
nOR t.ripltlantrs das en~barcac-ões que viemm do varias Esl.a
rl• •s r.ln Bratiil ;í buh ia de Guanrthma, em commemoraçiio. d•l 
Centr.nat•io du Tnclepcndcnr-ia, fni apr•oRonl.ada, ·pela' c'amal'a 
do~ Depul.uiln~. uma mnenda quP manda clesl.acar, da irnpor
l.nnca global dn prcrilin, u quantia do 10:000$, pam recom-· 
pensa nu~ dou~ cyclislns que fizor·utn a viagem por terra, dQ. 
niu Gl'llnlle do Sul a esta Ca'!.lital. 



· · A Commissão de Finanças nada tom a oppor á approva
>;ão, pelo Senado, da emenda acceita. pela outra Casa do Con~ 

., 

grosso Nacional. . ·• 
Sala das Commissües, 13 de dezembro do 1022.-Al/'l•edo 

E'llis, Presidente. - Sampaio Cm·rl!a, Rclator.-Lauro MiU
lel'. -José Euscb'io. - Pelíppe Schmidt. -João Lyra. -
,Vespucio de Abreu. -Justo Chermont. ,.;:... Irincu Machado., 
,.... Bernat•do Monteiro. 

l>ROPOSIÇÁ(• DA CA:MARA DOS DEPUTAIMI N, 139, DB :i 022, A QUB 
', SE REFERE O PARECER SUPa\ 

, . . r 
Emenda da Camarn ao projecto tio Senado, que concedo 

um premio de 200 contoe aos jangadeiros que tomax:am parte 
nas festas do Centenario. · · ,, 

Accresccntc-sc, ondo convier: 
cSendo 10:000$ para os dous cyclist,as que fizeram ã via

gem por ferra do Rio Grande do Sul a esta Capital, com o 
rnesmo objectivo., 

Camara dos Deputados, 22 do novembro de 1922. - Ar
tu,lfo Rodrigtte.r de Azevedo, Presidenta. - José AU(Justo Be
zerra de Menezes, i • Secretario. - Cpsta Rego, 2• Secretario, 

N., 369 '- ':19.22 

~ .Commissão de Finanças examinou a proposição ·da 
Camara dos Deputados, n. :1.40, deste anno, que autoriza a 
llbertura. do um credito especial de 200:000$, pelo Ministerio 
do Interior, o dá outras providencias. .. · · 

() orodíto está justifioado pela n'ecessidade . do corrigir 
um engano da lei de emergencia, que deixou de consignar 
verba necessaria para con tinuacão de obras iniciadas, para as 
quaes foram distribuídos credites relativos a dous trimestres 
do corronte anno, de conformidade com o decreto n. :1.5. 341, 
de ao ·de ,janeiro de' 1922, . 

Quanto ás demais providencias, justific3Jrrt-se pela neces
sidade de facilitar a execução da lei n. 4.381 .A, .de 6 de de
zembro do anno passado. 

Em vista do exposto, a Commissão do Finanças é de pa-
recer que a proposição seja approvada. · .. 

·Sala das Commissões, :1.3 do dezembro de :1.922 .. - Al~ 
fredo Ellis, Presidente. - losé Eu.sebio, Relator.· ::..... Lauro 
Miiller. - Vespttcio de Abrctt. - Justo Chermont. -..... Irineu 
Machado. - João; Lyra. - F'clippe Schmidt. 

PROPOSIÇÃO DA CAMAIIA DOS DEPUTADOS, N •. i40, .DE 1922, A QUE 
SE REFERE o PARECER SUPRA 

O Congresso Naci~nal decreta: 
iA.rt. i. • Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo 

M:inisterio da Justiça o Negocias Interiores, o credito especial 
do 200 :000$, <para a éonstruoçfio da .sédo da :Cllial do Instituto 
Oswaldo Cruz em S. Luiz do !Maranhão, sendo. metade para 
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normalizar a distribllicão ,iá fcitá á :Oelegacia Fiscal do Mara- · 
nbão, de accórdll com o decreto cxecntivo n. 15.341, do 30 de 
janeiro de 1922. 

Art. 2." Na execução da lei n. 4.3EH, de 16 de dezembro 
de 1021, serão, feitas admioJstrativameote as obras do' arte 
concernentes á confecção de modelos e maL1ies para ornatos, 
ost~tutos o o:u~ras decorações e a de paineis, pinturas, tape-· 
carms .e mob1har!O. · 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em contrario. 
CamaJ•a dos ·Deputados, 22 de novembro de 1!>22. - Ar

noZ/o líodr1.guc3 r.te Azevedo, .Presidente. - José Augu.sto Be
zerra de Menezes, 1• Secretario. -Costa Rego, 2• Secretario., 

'•, 

N ,, 370 - 1922 
:A Commissão de Finanças nada tem a oppôr á proposição 

n .. 11!2, do 19.22, da Gamara dos Deputados, que autoriza· o 
Governo a mandar publicar, em avulso, o discurso do Depu
tado Nelson de Senna, sobro a evolução politica do Brasil, 
para o cf.fcito de ser o mesmo distribuído por todos os alu
mnos das escolas nacionaes, abrindo para isso os necessarios 
creditas. . 

Sala das .commissões, 13 de dezembro de 1922., - AZ 
tredo EUis, Presidente. -Sampaio Corr~a. Relator. - Lauro 

· Müller.- Jose EuMbto,.,- FeZippe Schmidt. -João úyra., 
- Juat() Chermont., - lrineu Machado. - Ben&ardo Mon
teiro. ,_. , ., .. ".: •. 1 ~l"'•"""'..ál..e.Wtl 

PROPOSIÇÃO DÀ CAMARA DOS DEPUTADoS, N" i42, DB 1922, A OU• 
SE REFERE O PARECER SOPRA 

~:~··;~~:;;.::JfV~ f~;· ... ,?~ . ·· .. , .. .-.1· "·i ·~~1.·-:e:•·*::tJfJ 
O Congres.so Namonal resolve: 

· · ArL. i,• Fica o Governo autorizado a mandar publicar; em 
avulsos, o discurso do Deputado· Nelson de Senna sobre a evo
lução politica do Brasil para o effeito de ser. o mesmo di!il-
tribuidc. por todos os alumnos das escolas nacionaes. . 

Art. 2.• Fica o Governo autorizado a abrir os necessarios 
creditas IP&ra occorrer ás despezas da publicação, revogadas 
as ·ctisposi~ões em contaria. , 

Camara dos Deputados, 25 de novembrp de ·1922. - Ar
noE(o Rod!'111tles de Azevedo, Presidente. - José Augtato Be
zerra de Mede·tros, 1• Secretario. - Pedro da Costa Rego, 2" 
f!ecretari o ., · · 

N ., 37t' - i922 

A Camara dos Deputados approvou e remetteu aô Se
nado a proposioiio n. 157, do corrente anno, creando o logar: 
de escrivão criminal no Juizo Federal dos Estados de SAo Pau
lo, Minas Geraes, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do .Sul, Rio 
de Janeiro, Pará c Ceará e dando outras provide.noias como se
jam: a· installação dos respectivos cartorios, a nomeação dos 
novos funccionarios e as attribuicões que lhes competem. bem 
assim a fixaoão dos vencimentos annuaes, além das custas 
o proTentos estabelecidos no Resulamento de Custas para os 
actos judiciaes por elles · praticados. 

Submettida a referida proposição ao estudo da commis
ll~O ~echnioa, que 6 a de Justioa e Legislaçlo, :foi 9. ~umpto 

'' '. 
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devidan1ento estudado, merecendo parecer favorãvel como Sl!l 
verifica do avulso n. 352, do corrente anno, já publicado no 
Dim•io do Cona1·asso, do 13 do corrente. 

. Nest.as condições, a Commissão de Finanças é de parecer \ 
quo «eja approvada a I·cfcrida proposição. 

Sala da Commissão de Financas, 1·5 de dezembro de 1!J22. 
-Alfredo ElUs, Presidente. - Josd Ettsebio, Relator . ...- Sam. 
paio Con·cia .. - Justa Chcrmont. - Bernardo .Monteiro . .....; 
MnP.u Machado. 

PARECER DA COMMISSÃO DE JUS1'JÇA I> LEGISLAÇÃO N. 352, DE 
1922, A QUE SE REI•'ER~] O PARECER SUPRA 

Ao exame da Commissão de Justiça c Legislação foi }lre
sonte a proposição da Gamara dos Deputados n. 157, do cor
l'Cill!J anno, que manda crear .o Jogar de escrivão ·criminal no 
.Juizo Federal de S. Paulo, Minas Geraes, Bahia, Pernambuco, 
Rio Grande do Sul, Hio de Janeiro, Pará e Cearú, com as ga
J•ant1as que compeLem aos outros escrivãcs, segundo a legis-
lar)ão vigente. . · · 

Nos arts. 2~ e seguintes ela referida proposição voem dis
criminadas as attribuições que competem a esses cscrivães, 
quaes os vencimentos que .Jhes são fixados, a quem cabe fazer 
a nomeàção dos novos funccionarios, e, finalmente a autori
zação ao Governo para abrir os creditas que forem necessa
rios para a installação dos l'espectivos cartorios, dentro do 
prazo de 90 dias. . · 

Esta Commissão tendo examinado devidamente a referida 
proposição, é de parecer que o Senado lhe dô assentimento. 

Sala da Commissiio do Justica e Legislação, cm 12 do 
dezembro du 1 !122. ........ Ettsabio da And1•ada, Presidente inte
rino c HclaLor. - Manoal . Borba, vencido. -. Gorlo(redo 
Viuu.na, com resl.ricçõcs. - Jm•onymo ,l/ontaü:o, - h•incu Ma
chado. - Mar•cilio de Lacerda. 

PIIOPOSJÇ.:i.o DA CAMArlA DOS DEPUTADOS N. 157, DE 1!122, A QUE SE. 
REFERE O PAllECEI\ SUPRA 

O Coilgrcsso Nacional resolve: 
· · ArL 1. • Fica creado o Jogar de· escrivão criminal ·no 

.Tuizo Federal de s, Paulo, Minas Geraos, Bahia, Pernambuco, 
Hio Grande do· Sul, Rio de .Janeiro, Parú o Ceal'á, com as ga
rantias que compeLem aos outros escrivães, segundo a legis-
lac.i\o rJm vig·or. . · . 

ArL 2." Ao escrivão criminal compolom·privaLivamonle 
todos os serviços c1•iminaes do .Juizo e mais tdoos os serviços 
eleHoraes o a secretaria das .Juntas Apuradol'as e ele Recm•-
sos Eleitoraes. · · ·' ' · 

· Arf,. 3. • Ficar:í anncxo ao cargo de escrivão crin1inal o 
do contador c di:StrihuidOJ•.fio .Tuizo (creado'pela lei n ... ) . 

Art. li . • O e~crivão cri mi na I f.c!'li. o· venc imcnto ;f'ixo de 
li :.000$ annuao~, almn das cu~tas o tll'ovrmtos ostauolocir.los 
n,o lle~rimonto !lu Contas par•a os actos jucliciaes por elle IH'a
twados. 

At'L. 5." A nrunca()ào elo userivüo eriminal scr;í. i'L'il.a pelo 
.Tuizo Federal na Sec~'ão, do necôt'clo com as leis commuus so
bre nomeações de escriv'iíes do Juizo Federal. .. 
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/ · Art. 6." .Fica o Governo aulorizado a ab1•i r os neces~a~ 
-' · rios creditas para que possa ser installado o cartorio dentro 

de 30 dias. · · 
·Art. 7. • .Revogam-se as disposições em contrario. 

~ Camara dos Deputados i de ·dezembro. de 1922. - AI'~ 
nolfo Rodriuues de Azevedo, Presidente. - José Au,usto Be~ 
lle1'1'a de Medeiros, 1• ·Secretario. -Costa Reuo, 2• Secretario. 

N. 372 - 1922 
A proposii;lio da Camara dos Deputados n. 159, de :1.922, 

autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Guerra 
o credito especial de 7:000$, para pagamento a Rolan(lo Julio 
Duelos e a outros, na mesma proposição mencionados, do 
quantitativo de 1 :OOill\l, devido a cada um de accôrdo com o 
art. ·iOda lei n. 2.556, de 26 de setembro de 1874. -

Esta -Commissão considerando · que se trata de quantia 
legalmente devida e attendendo ainda que o credito foi solici
tado por mensagem, por não ·consignar o oroamento da • 

:Guerra, vigente, dotacão · propria destinada a esse pagamento, 
· ó de parecer que seja approvada a proposição. · 

Sala das Commissões;:: em · de dezembro de 1922, __. 
Alfredo Ellis, Presidente. - Irinéu Machado, Relator. -
Law·o Miille1•. --José Euzebid .. -João Lura. - Vespucio' · 

· tle Abreu. - Justo Ohermont. - Felippe Schinidt .,· -. Ber~ 
fla1•do- Monteii'O. · 

r 

l'IIOPOSIÇÃG IÍ.\ CAMARA DOS. DEPUTADOS N. 159, DE 1922, A QUE 
SE REFERE O PARECER SUPRA , . 

() Gongrnsso Nacional resolve: . · · -, 
· Art. ·. t• E' o P_oder Executivo autorizado .a abrir, pelo 

Minist.erio da Guerra, um credito aspecial de 7 :000$,. afim 
~do pagar ao sargento ajudante . Roland Julio Duelos, ao. 1• 
s·argent.o Alfredo· Corrêa Dias,. aos segundos sargentos Arthur 
Ferreira Coelho e Antonio .Tosé de· Souza Lobo, ao amanuense 
de 2• classe Nicoláo Juliano. ao cabo de esquadra Manoel. Go~ 
.mes Ferreira e ao ex.:2• sargento Francíisco' Barnabé de Brito,· 
o quantitativo do f :000$, devido a cada um, de accôrdo 1 com 
o disposto no art. 10,da.lei.n. 2.556, de 26 de setembro de 
1874. . . . 

Ai·t. 2;• Revogam-sê as disposições em contrario. 
·. Camára dos Deputados, 29 .de novembro de 1922. - t1.1·~ 

no1(o· Rodrigues de Azevedo, Presidente . ...:.. José Auousto Be
zerra de Mede·iros,-i• Secretario. ·-Costa Reuo, 2• Secretario, . . 

O Sr. _Presidente-. Continúa. ,a hora do. expediente./ .: 

Tem a palavra o -Sr. Paulo de Frontin. 

O Sr .. Paulo.de Frontin (')' -- Sr. Presidente~. pedi a pu~ 
lavra para tralnr perante b Sena~o de um· p110blemo. que 

-eonsidero de extrema urg·oncia n 'gravidade para o iDistriclo 
f'r.deral. Refiro-me .á questão dQ inquilinatQ. 

s~ - :Vol. x · .25 .. , 

'· .... 
. \ 

,'"'• 

_,, 

'-' . '· 
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.ANNAES DO SENADO . I 

Em. uma das ultimas sessões,· o Senado, depois do brí- \ 
1hante ·discurso pronun<;indo pelo illuslre ·Senador pelo Rio 
Grande do Norte, rejeitou o projecto vindo da Camara. Effe
rfivmenLe, si nesdé projecto haviam medidas uleis e conve ... 
niontes, haviam também dioposicões que 'affectavam a nossa 
jurisprudenoia, especialmente o ·aodigo Civil, substituindo a 
forma do instrumento que determina a garantia do .direito· de 
propr~edade, a accãq do despejo e a d~ ~~nutencão d.e posse. . 
PoderJa talvez ter SidO prefer1vel á. reJeu,;ao pura e Simples a · 
approvacão em segunda discussão para em. seguida, · com· a 
apresentação · de emendas que eliminassem os possíveis de- · 1 

fe1tos, sE-r o projecto approvado em terceira discudsão; A re
jii!Ção, porém, do art. 1• implictfu como consequencia a re
jeição integral de· todas as disposições contidas no projecto. 
E' induQitavel qúe a soluÇão do problema da falta de casas • 
no Distrícto Federal só pod9rá ·ser resolvido, de modo com
pleto e definitivo, pela coust.ruccão dellas,. como· jl\ tive. op- -
portunidade de demonstrar, quando o assumpto fo1 discutido 

- • em 1921. Onde ha falta de casas é neoessario que se estiniúle 
a sua · construcção mediante · quaesquer · dispositivos, 'sejam 
;premi os, insencões de· direito; isenção do impostõ ·predial du
rante um certo periodo ou outras medidas analogas, e· quando · 
luijà receio de que estas providencias não surtam o desejado. · 

, ef:l'eito, recorrer-se mesmo á construcção directa; Foi exa
ctamente isto que· suggeriu o Senado, pelo projecto por mim 
a]lresontado, para. a consLruccão de 5 .000 casas para funccio
narios e operaria~ d_!l União, projecto este,que teve o assenti-. 
mento das Comm1ssoes a que fOI submett1do .e ão Congresso. 
u mal foi que o ·projecto se tornou lei já um pouco tarde, 
pelo decreto n. 4.564, de 21 de agosto de 1922. . . , , · ·. 

Comprehende~se portanto que, até o fim do ·prazo de 
emergencia, estipulado no decreto n. 4.403 de 22 de dezem
bro .de 1921 (lei do inquilinato), não .navia o tempo material . 
para que se fizessem estas construccões antes de findo aquel- . 
le prazo, Ainda mais lia via. a oircumstancia, de, ·quando o · 

· respectivo· regulamento deveria tel' ·sido Jogo expedido. pelo 
Poder Executivo,· não o foi; e só o. decreto n • .~15.84.6, de U 
de novembro deste. anho, publicado no Diario .Of(icial, de Hr 
do mesmo mez, portanto,. após ter terminado o governo pas
sadoi é que .appare~eu· o regulamento para a. const.rucção da-
que! es 5 mll· ~red1os. . · . · · . 

Quer dizer que a regulamentaoãô do ··decreto 'egi~lativo 
n. 4.564, votado em 21 de agosto· ae 192~.-só fo1 feita. ha 
.dias. E' mais uin motivo para que as providencias •ali de
terminadas não possam já ter produzido e'ff.eito. E o tempo 

• 4\ indispeusnvel porque sem elle não ·se . p'óde construir. Pó
.de~se construir mais ou menos depressa, consequentemente, 
mais ou menos caro, quando se quer que o .. pra~o seja o ele-· 
mento primordial; em tq~o o ·caso é ,neoessar10 .o prazo, e· 

· lliiO é com o regulamento de u. ~e novembl'.o. u!t1mo que StJ 
lloderá conseguir resultado eff1c1ente ·das med1das votadaR 
]leio Poder Legislativo. -. : .. 

Esta é a s1tuacão sob o ponto de v1sta eooilomtco. 
· uu~ro dizer que ha varias provideh'oiás toma~ns pelo 

:Legislativo e regulam'entadas pe)o Executivo; ma~ ,os _rcg11- · 
. lamentos r oram expedidos tardiamente .. O primltl~o P.ru· 
.JacÜl, concedendo us favores votados pelo PP:fJ~F :f,.eSI.~~B.tlV(), 

i 
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11ó foi. r~gulnmentado pelo· decreto n. 14.813, de 20 de maio 
de 102L 

· · . V. Ex. e o Senado sabem que este assumpto tem sido 
ob,iecto de discussão pela imprensa e .pelas sociedaoes. te .. 
chmcas. · Nn Club de l!;ngenhar•ia, por exemplo, no correr do 

. anno de 1921, ~ai apre~entada uma série. de typos de. predios 
para construccao modica e ao mesmo tempo as tai:Jellas rle 

:pagamentos . mensaes, que :POderiam ser applir,adas oor:cee
pandentes ao serviço de juros o amortização, <lentro' do pr3,. 

_zo est~belc~ido ~ que fa.cultaria até me sino aos que, não fos-· · 
sem 1unccionarios pub!Icos ou operarias da União · a ob~ 
tenção desses. favores, em cnndicões possíveis pela' situaçãn 
de suas fortunas, de modo a tornai-as·. proprietarios o que 

. era exactamente um do~ maiores. objecLivos que se tinha 
l'm Vista com esf·a disposiciiQ. 
· . Mas, como disse, nem a suggestão apresentada pela So
Cicdaue do~ Constructores Civis, de que é 1!»'esidente o il
lu~tre llonstructor, Sr. Co.mmendador Antonio Jannuzzl, nellii 
a. depo1s apresentada pelo constructor Sr. João Maria 11&. 
8:Iva Junior·, · ·n quem. tambem foram .. feitas . concessões e~~ 
peciaes para a construccão de casas para funccionariosi nen. 
·finalmente, · as medidas votadas ·pelo Conselho Muurcipal, 
durante o, anuo passado, deram o resultado .desejado. 

DurS~nte o .anno passado, foi approvado pelo, Conselhu 
Munuijpal, o projecto n .. 54, apresentado •pelo inte1,1dente Sr. · 
Dr. Franç.a e Leite, meu distmcto amigo, que naquella oc
casião era o leartcr da· corrente politica a que eu pertencia 
rl que tinlin maioria· no :Conselho Municipal... .. · . 

E~te. projecto, muito interessante, deve ser conbec·ido 
pelo Senado. ,EstirJUia: (1.-~) : 

«.Fica 'o Prr.feito do Districto Federal autorizado 
a conceder ás umprezas que. se organizarem especial
mente .para a eonstrucoão no Districto ]'ederal de ca. 
sas · hyp;ienicas para as classes populares e funcc'lDo 
narios federaes e. municipaes, isencão durante o 1P·raz.; 
de 15 annos, a ',contar da data da assignatura do resptJ
ctivo contracto com ·a. ·Prefeitura, de todos os im-

. posto.s municipaes rel~tivos á acquislcão, posse " 
tratisferencut: dos. pre,dros que construirem, com o ob • 
. tectivci e sob as presoripcões dos decretos ns. l!. 407, 
de 18. de janeiro de 1911, 4.209, cte H de dezembru 

·de 1920 e decreto 'n, -14'.813, de 20 de maio 'de 1921, 
•que regulamenta os mesmos decretos., 

. · Ha -outras di.sposiéões. que .não leio para rião cansar a 
attenoão ao Senado. Unicamente me p6rmltto J1zer ainda que o 
artigó 5• estabelece que esta lei vigol'ará dural).te cinco annos 
após a sua publicação. . . · 

. . Assim, hlio houve propriB:ll'!ente desidiB da parte dos pode. 
res publicas federaes e mumclpaes, em procurarem a forma 
de resolver, de dar solução ecúnomioa a esta importante ques-
tlio. . ' 

o SR. ToBIAs MoNTllii\O - Este projecto é lei? ' : .. "o SI). PAuLQ FRO,NTIN ·~· IP'er~eita!De~ri. e. f9! 'apprqvado 
pelo' Conselho· e sanco1onado pelo P.refe.Jto Mumiolpnl, que .era 
o meu illustre 'àmlgo"Sr Dr. C~rlos Sampà.io •. ·<.: · · 

'·,'·,; ..... 
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' . 
. ·Portanto, Lodos os elementos, quer da parte dei governo to .. 
dera!.· quer da parLe .dos padeces municipaes, teem sidJ · con

. grt$·ados para che!!'arer.n a um resultado efficiente. Entretanto 
qual a· causa por que l'Sses resultados não toem sido obtidos? 

· · . 'Em primeiro Jogar, e a mais importante, é a faita do i.om-
JHl' a que já mú referi. Siio medidas ainda muito rcccntes1. 
;\'ão tenho 1t data desse decreto murnicipal. Foi, porém, appro
vado pelo Conselho em _julho de :1922, sendo, poi·tanto, a sanccão 
posterior a esta data. Todas as outras resoluções a que me re- · 
fei>i são de maio de 21, de agosto de 22, julho di:l 22 ·e novembro 

· de 1·922. Conseguintemente, a não ser o primeiro regulamernto, 
qLlC, é de 1921 todos os outros são do corrente anno. · 

Compreheride, portanto, o Senado a 'posiç!lo especial em 
que a questão e·stá collocada. E' necessarlo que haja tempo . 
para que os effeitos· a serem produzidos por todas essas medi-
das legislativas possam ser apreciados. · . · . 

:Agora mesmo, foi publicado ho. DiariiJ do Congresso ; 'de' 
12 de dezembro, portanto,.ha 3-dias, o parecer da honrada. Com-. 
missão e Legislação .do Senado, apresentando o projecto n •. 80,· 
interpretando digpositivo do decreto Legislativo 4. 474, de• 11~ 
de ,janeiro de 19122, por~ue o Governo .declarou que não era 
possível applicar á allud1da ·lei perante as duvidas que se ti-
nham suscitado. , · I 

· !0: parecer iiiustre Commi&são d'Jz textualmente o seguinte~ 

. cAntes de mais,. é sobremodo · éxtranhavel que em . 
·quadra de .tamanha crise de habitacões, mormenta.nesta 
Capital, ·estejam os auxiliares do Governo a 'crear dif
ficuldades para praticar .actos· tendentes a acudir a tãó 
prementes nece!.'sidades do povo.. . 

· Não~seria tão facil ,ao Executivo, em um acto regula-:. 
montar da alludida lei, remover todas as duvidas indi- · 
cadas -c lhte dar cumprimento immediato, presta11do· 
'serviço inestimav·el á população? . .· · . 

Essa providencia não teria já occa11ionado o· pr'e~ · 
paro de operações financ!Jiras, a inslallacão . dos .traba
lhos precisos: para o -inicio das construcç1ies?» . , 

• ,·I • 
• Portanto, o que a Commissão mesmo disse, é que ha actos 

·,tu c não foram ultimadoe~'sob o fundamento de que os auxiliares 
la alta admh.istração julgaram impraticavel a execücão da Iei 
•. lt.4i4.. . ·' . ' . . 

Trazidas pelos concessionarias, pelos interessados, 'esta 
:.tu estão ao Poder !.I.egislat.ivo, a Commissãó. de .Justiça e Le
:,::i~lacão apresentou o projecto n. • .80 '.de i922; 'gue resolve as 
difficuldades que foram suscitadas, e ·permittindo tornar prá
tica a applicaciio do decreto legislativo• ·a que me referi; · 
. , O SR. JERONYMO MoNTEIRP - Si não' confirmar a ltaver m(L 

vontade por parte dos funccionaioios. ·• ;:; :'• . . 
6 SR, PAULO DE FRDN'riN - Em iodo .O '.caso,· O Íll~U illUS• 

l.rc amigo, Senador pelo Estado do Espirita Santo, vê <Juaes 
fQram as difficutdades que .determinaram .·não se resolver a 
I'JUe:itão, ist.o e, J)Ol' CÍI'I:Ul11Sf.ancias e clifficuldaclcS ele intel'.Pl'C
t!l()ÕilS 'dll cortao di:;pooiçãn por• urn lado, c, por, outro lado, a 
insufficiencia de tempo para dar resultados reaer;., . 
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· . !Essas ~ondcrações, sop. obrigado a fazei-as, para mostrar· 
ao !IlUstre ~enador pelo RIO Grande <lo Norte, que o problema 
em sua solução ·economír.a, 'nã.n é tão far.il eomo parcc·e pois 
encontra uma serio de impccilhos, 'que provém, ás vezes dos 
interessados, mas que, mn geral, não 6 o que domina, porque . 
com~ sabemos, o que dom_ina, é o tempo, pois, decretada um~ 
med1da pelo Poder Executivo até quo se a regulamente é pre
ciso uma condição essencial: pacicncia, (Riso.) · 

Tendo~se a necessaria paciencia, chega-se a resultados .. 
Isso é exacf,amAnf.A o quose. dá com os decretos legislativos uns· 
ainda não reguJamentados completamente, como este· L 47 4, 
outros. regulamentados, mas ao apagar das luzes do Governo 
passado. . . . ' , · 

· E~ natural que o Gov~rno de hoje, tenha necessidade de 
ficar ao ·corrente de tudo' do que se passa a respeito c isto !ova 
lilgum tempo. De modo que não se pórJe dirig~r criticas e· cen
~uras .. aos ministros actuaes a quem e~ tá a!fecta. · a resolução 
desta questão. · · . ·. ' · 

Desejo apenas mostrar a necessidade de se apressar tant.o 
quanto possível o and.amento do projecto n. · 80, formulado 1 

. p·ela lfonrada Commissão de Justiça e Legislação, e i,gualmente 
tomar providencias de 'occasião, de emergencia, que facultem 
resolver a situácão ,de momento, adiando a solução final para 
mais· tarde. . . · . · . , · 

Nesse sentido, .tendo sido rejeitado o projecto formulado .e. 
approvado pela Gamara dos Deput,adoR, li no Diario Official e 

, em ~utros jornaes que,a honrada Commissão de Justiça e Le
gislação se. tlnha reunido e adoptado uma medida apresentada 
pelo illustré Senador. peló :Districlo Federal, Senador-. Jrinen / 
Machado, modificada pelo il!ustre Senadot:. pelo Estado de ~\la
goas, Sr. !Eusebio de Andrade, que tem s1do Relator da le1 do 
inquillinalo c de outras. medidas. . -

!Esta px·ovidencia, ·porém;· ainda não não, chegou ao Sn
nado. Peço venia - sem que o meu; illustre ami·go e collega 
veja nisto qual·quer int.uit.o de censu,ra - para solicitar-lhe. 
que envie, com a maior brevidade, o projecto á Mesa. at'im 
de. que se possa resolver o problema do inquilinato, isto tl, o 

· :f}roblen1a da app!icacão dO. ar!.. '1 ". da lei do inq)Jilinato. 11ois 
que o prazo dcv~, terminat• a 22 de dezembro, 1sto 6, 22 do 
corrente mez .. · Tcm)oR deante de n6s apenas uma semana.· · 
E' verdade que a applicacüo ·não /: immedinla, mas í• preciso 
considerar que os processoso· de dcspe;io sfto rapidos. 

. 0 SR;; EUSEBIO DE ANDRADE.- POI:O licenÇa para informar. 
ao -nobre senador ~que a ·Commissão. vae se reunir lh!ldo, para 
tratar . do substitutivo que a . Commissão · resolveu apre~ 
sentar."' 

O SIÍ .. PAULo DE . FnoNTIN - AgÍoadec~ · ao meu lhonrarlo 
· collcga. a informação que me 'vem de prestar e que saLisfaz 

aos desejos por mim· manifestados, Deve ho:ver a maior ur-
, ,gencia, em trazer á' plenario medidas .que permittam resolvnr . 

difficulri,ades ext.remas, em que so vão aclh1ar os inquilinos no
tificados; os ·quaes representam,· se n!io a maior da. populnc1ír• 

-do D.i~friet,o Federal, uma parte importante dessn popula
.~ão .• ~ (Pausa)·' · · ... 
· . Sr. Prcs1dente, uma vez que estou com a 'Palavra Mllro 

o as,\\u,mpto, ·pcrmittn-me clinmar a aLtcncúo dq ill.ustrc SCI,la-
' . 

' . 
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. dor pelo Rio Grande do Norte, cuja cuja b~lla argume~tacllo, 
no seu brilhante discurso, denota o eonhemmento J;lreeiso. ~. 
' Ó SR. ToBIAS IYioNTEIRo - 1\Í)u•ito agradecido, a .V. Ex;, 

0 SR. PAULO DE FRONTIN ... das .condicões · economicas. em . 
'que a questão se· acha no Districto Federal, fornecendo, com 
as estatísticas que leu, elementos para o estudo e para a 
solução do problema - permiLto-me chamar a. attenctío de 
S. Ex. para o que, em aparte, tive a opportunidade de obser·· 
-var-lhe. Quando S. Ex. orava, dei-Ilhe. o segui_nte ·aparte:
~Mas V .• Ex. calculou lité 1921, com os lançamentos do 1'!1~0; Q 
os grandes augmentos se deram no correr de·1921 e, agora; 
em !•922., ' 

~ . . . . . 

· O SR. ToBIAs MoNTEIRo .-. Mas, logo depois; tomei em con· 
sideracão a observaçllo ·de V .. Ex. · .. . · . 

l ' ' , • I : . ' 

. O SR. PAULo DE FRO.NTIN .- Eu nllo p-ossuia,. no. mol!Jento, ' 
dados precisos para mostrar a S. Ex .. a razão. de_ ser do · 
aparte Q'U•e, então,· proferi. Agora posso fornecer~ lhe mais este 
elemento - elemento interessante e que vae affectar um. 
pouco as conclusões <I e porcentagem estabelecidas no .di!!CursO 
dc. honrado senador. · · 

O imposto predia~ no corrente. anno, rendeu,. no primeiro 
semestre, ··13.07181:469$772, isto ~. eliminando os' quebrados, 
)3.078 contos .. No seS~umdo semestre rendeu' a imJWrtancla 
i e :13. 2i0 :869$801, quer diMr, em numeros -redondos, i9'.~t0 
contos. · 

' ' 
O SR. ToBIAs MoN'I'EIRO - Até novembro. 
ó si P<~mo· DE FRoNTtN- R~ndeu 'no me:>: d~ cobránca. 

Não está addicionado o ·que é recebido. pelos cobradores. , de:. 
pois da época normal.. recebimento que. ' agora,· estã sendo' 
cobrarfo pela propria Recebedoria, etu ;virtude .da.resolucllo do 
Conselho. Municipal. o1e dispensar a . multa· z.té. 31 do . cor~· 
rente mez. Eu co~sidero a cohranca .dentre. do periodo· ragu;, · 
lnr, dentro· do per10do normal. .. .. · . . . · . . . 

Portanto, o 'imposto ·predial rendeu, .durante o anno, émJ · 
numeros redondos, 26.288 contos de 'réis'• · · · · . · 

Ora, a cohran(là .. ein .:1921·. foi a·penas de 22. BOO contos. · 
· O accrescimo .. é notavei e tanfo _mais notava! quanto, sendo · 
este m:mo o anno dn Centenar! o;, t~ndn havido prorogacllo ·~o .· 1 

pagamento sem mult.a pelo Governo Federal. tnmbem se con-
tava com a me5'ma prnrogacão .por. parte da .Prefeitura~ .Isso 
qur.r .dizer que excederá d~ 27 mil contos até.· Si· do oorrent.e .O' 
imposto predial deste anno, o. que dá quatro mil e tantoa 
contos a mais do .quo o anno passado. Esse acoresclmo. som:. 
ma do ao que S. Ex .. calculou sobre o relativo a oito annoa 
na imporlancia de (i.085 contos. elevn-se',.à mais de 10 mil .. 
. O nocreschno, portanto, sobre. i9'i3, r'epresenta 60% da
qu~na rlata e, como nesse .periodo a cnnsfrucr,~o foi.relat.lva~ 
montr peqnena prlns pronrins dados fnrnP.r,idns pelo .lllnRt.re 
Senador pelo Rio Grnnde do Nort.e. o ntfmero. de construcclles 
.não pasMu de H mil. quando. deveria ser de ':36 mil, no mi. · 
nímo. Houve tll110 diffnrnnrn do mais rln ?!í. mil (lnpsfr•lct.oro 
no período normal. mnsmo 5'em o· accresclmci ao:cident'al, que 

. naturalmente se dever! à ter dado. · ~ 

.• 
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Comprehepde-se que a, .. maior parte resulta não de no. 
1 vns constru.ccoes. mas exactamente do augmento de aluguel 

em J•elação aos predios existentes. , ' 
~ssa é a modificação que s·ou obrigado a fazer ás con. 

clusoes apresentada&· por S. Ex·., sob bases muito interessan. · 
tes, mas que infelizmente não comprehendiam o ultimo anno, 
oxacta~ente. aquclle em que effeclivamente se deu a alta dos 
alugue1s, ~o:q.ue o anno de 1921 .iá tinha sido lançado em 
1920 e .o m1c1o ·~o augmento em 1922, que correspondia ao 
anno de 1921, fo1 grande, apezar da lei do inquihnato, que· 
só vigqrou a partir de 2.2 de dezembro do anno passado. 

' - . 
.. Para o lançamento de 1923, Joinar-se-ha por base o alu· 

gouel do anno de 1922, :As g1•andes modificações feitas depois 
da l~i do inquilinato entrar em discussão foram, todás ellas 

. em agósto, setembro e outubro. principalmente até o fim do. 
anno, de. mod9 gue ellas vão agir sobre o imposto predial a· 
ser cobrado em 1923. _ · • 

Accredita-se que toda a cobrança attlnja a 30 mil conto9·. 
l~ssa differenca não se compara. com. a série de annos que o 

· horiT"adQ Senador m-ostrou tão brilhantemente. ' 
. A modificação oscillatoria foi de 17.642 em 19U e de 

17.760, em HÜS. Portanto, em. um perlodo de quatro a cinco 
annos, .essas oscillacões foram reduzidas e dão como conse· 
quencia um augmento sensivel de qúasl 80 o/o .a mais. do que 

· arenda daque!Ia época. E' essa exactamente uma questllo quo 
precisa ser . bem. examinada.· · 

0. SR. MIGUEL DE CARVALHO -· E a lei do inquilinato foi 
a provocadora ·dó augmento. . 

.. ó SR •. PAULo .DE FRoNTIN- Diz" o honrado Senador pelo 
Estado do Rio que a lei do inquilinato foi a :Provocadora desse. 
aúgment.o. Não h a ·duvida, mas independente dessa lei, esse 
augmento. não seria . .tão rapido, mas,. em compensação, a .lei 
do inquilinato não J)ermittiu; a não ser nos casos de contra- . 
ctos escriptos, que _houvesse augínento a partir de 1922. Elia , 
entrou em vigor em dezembro .de. i921. De modo que; agora, 
não ha quasi augmentó, vamos. ter uma paralysaçllo de au
ginento do impost'l p'r,e_~ial de 24 para deante. Mas; para 2S. 
onde ·os lançamentos apanham 21; ·tivemos SO. 000 .contos, tal· 

· vez mais, como ·renda do imposto predial d-o Districto Federal. 
·-· ·_• As·ou.tras crinsideracões que o honrado; Senador pelC? ;Es· 

~ tado do ·R1o Grande .d·o Norte fez são perfeitamente justifica
das. Incontestavelment·e, é. preciso ·dar garantias aos proprie

.· tarios, sem 6 que elles. não darão aos capitaes esta fórp1a de 
,applicação ~ . -. . . . · , 

Por :Outro lado, é preciso . dar garantias aos Inquilinos, 
para que não 'haja· abusos dos proprietarios. 

.. ., . ' , I 

O SR. MIGUEL DE CARVALHO -De perfeito accôrdo •. -
o SR. TOBIAS MONTEiRO ....,;,. Nilo póde haver"' bom neg.ocio SI 

não houver accôrdo entre as duas partes. 
O Sn .. PAuÍ.o DE FnoNTIN -V, Ex. comprehende que não 

é ,iusto o que se fez antes da lei do inquilinato, quando o pro
prietnrio declarava ao inquilino que si lhe não convinha o nu-. 
gmento de -30, 40 o mais por cento, olle tinha de .mudar-se den-
tro de 30 dias. · . . . 

• 

. •. 
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Ora, tamb'em é necessaorio que o pr.~ptietario esteja ga. 
l'lmtido quanto ao pagamento effectivo do aluguel e que não se 
d8 o •estrago proposital do pre(l'f>o. São duas condições essas 
~nuít.o importantes, ·que, si ·forem tomadas• em consideração, ' 
'determinarão o emprego de mal·ôres capitaes em construcção 
()e pr.edios, por consequencia, influirão sobre a baixa do. alu-

' guel. · · · . . · . . . 
o SR. ToBIAs MoNTEIRO - Advirá dahi um beneficio para 

a populaçi1o. 
O SR. PAlH•O DE FRONT!N """' Eis o que se dará com o pro-

blema considerado sob o -ponto de vi·sta economico. ··. · \ 
S. Ex., quasi ao concluir o seu discurso,. tev-e a seguinte 

!Phrase :, "São leis que arrastam as cidades á decadencia e .á 
~paralyzação", Não ha duvida nenhuma que sobre um· certo . 
ponto de vista isto se dá,, mas. tambem é;preciso que s·e votem:·· 
medidas ·eneerran~o providencias· gue venham a. tempo e de_ 
um modo convemente, mas que nao encerrem .disposições de 
que p'ossam resultar Inconvenientes para a ordem publica. 
i De modo que eu acho que a 'commissão de ·Justiça, que • ... 

já wmou (!.onhecimento da questão, d'eve tratar de dar-nos·uma · 
medida que possa, exactamente pelo seu éaracter de. emergen-. 
c ia, não determinar o retrahimento dos capita'ell' para o em;. 

· i!}rego em construcção de casas, mas ao mesmo tempo permitta 
que circumstancias especiaes do problema, hoje, sejam resol-' 
vidas. Estas circumstancias são: primeiro, a falta· de tempo - · 
;para que as leis votadas e reg.ulamentos expedidos produzam os 
seus eff.eitos; segundo,· medidas da aeção que houve retrahindo 
as. çonstrucções pelas. obras. executadas para f,estejar: o (lente-
lllarw da lindependencia .. · • . · . .·· · .. 

O SR. ToBIAs MoNTEIRo .,..... V. Ex. dá licença? ,Eu achQ 
que ha o grande esquecimento. ·de Ulll(a . circumstancia :que 
existo na J.ei do inquilinato, é que não se póde .fazer augmentn 
o e alugueis nestes dous annos. E, si o pl'oprietario commetter · 
rum abuso, não ha juiz que possa dar despejo em .taes con-· 

· dições. . ' . · · · ·. · · · · . · · · 
. ·O Sn. ÍR.INEu MACHADo -:- Ne~ta, parte, ó meu honrado 
·amigo, Senador pelo' Estado do RIO Grande,do. Norte,, está . 
. flrri u:-w upre,ciaç~~ 1}11~. não é, rigÇJrosamente,\a da disposição 
fia le1. S1 o .mqu11mo 11car na· casa, cll:o .não poderá. ser nu.; 
gmentado no aluguel dentro do. prazo de dous. annos, marcado 

. pelo art. _10, mas na~a .impede que o proprietario reclame a 
casa,.ctando. por termm!ldo o contracto .verbal de. locação, que ; 
·é. apenas de um anua. e, uma vez de posse da .casa, não ha ne- .. 
cessidade .do augmentar o aluguel porque quem vem é· quem 
offercco o preço. Seria um caso muito ·especial .si alguem en- _ · 
irasse. na casa, tflndo concordado com o .. _prer,IO.'diverso.do. an~ . , 
torior, que aliás não conhecia. e que ser.ia dit!icil de conhecer 
porque seria prec·iso ir á Prefeitura solicitar' 'uma certidão. 

· O Srt. ToBIAs M')NTl~mo ....:. .São· a~. leis mal Jeitas. E' por-
·que fixaram o prazo de um anno. · . : 

0 SR. EUSF.ll!O UU: ANDRADE·- .A em'endii da Cama~a dos 
Deputados, como já ti v~ occasião de dizer,·r quebrou o systema 
que tinham os adoptado .. da unificação dos prazos. Isso não · 
auer dizer quo outro inquilino não possa set'<augmentado; o 
ilnesm(l inquilinq é que o nilo podia. · > . . , 

• 

\ 
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O SI\, PAULO m; FnUNTIN - Quer se 'dete.rminem as sus
pensões. do. despejo conw medida de emergencia para resolver· 
a questão de occasiiít), quer se proroguem os prazos que con-

. .;;Lam dos arts. 1" e 1 o• tia r .. e i do Inquilinato, uniformisando·-os, 
o problema pódo ser resolvido, 

Não sou jurista; S. Ex., o illustre Relator, póde ver muilo 
:mclhot• do que eu, 1jual a disposição que se coadune com a 

. Constituição afim d.~ não ser derrubada pelo Supremo Tribunal 
Federal. · 

· • O SR. -EUSEDIO DE A.."iDMDE·--'- A Commissão resolveu sobre 
o ass'umpto e eu vou apenas relatar o resolvido. Parece-me que 
J solução, ó perfeita~ · . . • · · . . . 
. O SR. PAULO DE FRONTIN ....:. S. Ex. o honrado Relat()~ 

' acaba de declarar· que a soluçá& de emergencia lhe parece· pet•
ieita. Em qualquer das duas aventadas chegaríamos ao mesmo 
resultado', E' ·uma questão de fórma juridica. E' uma questão 
em que, deixo .aos mestres a fórma de resolver. O que é no. 
cessar.io é que seja dentro de um .periodo . de dous annos ou 

. dezoito mezes no mínimo·, para que todos os regulamentos qmt 
torem expedidos· e todos os decretos que forem promulgado:~. 
surtam os seus ·desejados .eft'eitos. E' indispensavel que ~.~ ·· 
companhias, que estão em via de se constituirem· e outra~ 
que já· estão cons'titufdaij'de accórdo. com o regimen das ~o-

. ciedades anonymas e outras como cooperativas, pos8am en
trar na effectiva. execução dQ seu programma de construcc;ão 
de predios para as classes !llenos favorecidas da forf.una, pat·a 
os werarios da União e funcciomlrios publicas federàes e mt& • 
nicipaes, .· · · ·. - . . 
· De ·modo que com essa providencia se construiriam· no 
Rio de Janeiro, por essas diversas formas,. directa ou indirP.· 
ctamente, sob a acção do poder publiõo federal ou municipai, 
um numero de predioe que poderia attitigir a 10 ou 15 mil, 
Teriamos assim resolvido o problema sob o ponto de vista eco-

. nomico e então as. leis de excepção não· teriam mais razão de .. 
ser. Uma vez que não haja procura muito superior· á offcr·
ta do. inquilino, ol! por outra que a' offerta seja menor que a 

. t~rocura, como mmto bem mostrou S •. Ex. o Sr. Senador To-
.. 'bias Monteiro,. cm periodo anterior ter-se dado no Rio· de .Ja

neiro,. o problema do inquilinato csfarâ sotucc'ionado. O mai~ 
dependerá da barateza da constrúcção. Si o cambio melhorar; 

· si pudermos, óbter por menor preço o ferro, o cimento,· a ma
. deira e tudo que fOr relativo á decoração, como o gesso, etc., 
·a ·construcção sahirâ mais barata. será menor o capital cm~ 
pregado. e . reduzido o serviço de juros é amortização, e essas 
condições mais. favoraveis determinarão como eonsequQncia, o 
aluguel. menor; mas, si em logar do cambio a, seis elle tiver 
bai:x:atl6 a cinco ou quatro, naturalmente as condições de cone

. trucções . se aggravarão e,- os alugueis terão de ser mantidl>il 
em o.Ita, porquê ha um. mínimo que nllo poder4 ser. ultrapas• 
sado, ·. e · a conéequencia serd termos d,e agir de outro modo. 
Quando se trata de operarias particulares, a solução nas grfl.> 
ves é feila pol"· accórdo c'om os industriaee, mas quando ~"' 
trata de funcoionarios publicos so~á preciso, além da tabcll" 
Lyra, uma outra f,abolla augmenLando-a. Será a unica soluç!il),. 

· Estabelecidas, ·portanto, estas condicõe~. vou terminar 
ilPI'CBcntando ao. Sc~ado um requerimento solicitando urgen. 
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ela para a discussão. e votação. imme'diata do projecto n. 80 
da honrada· Commissãó qeLegislaDão e Just.ica e ao mesmo tem
pu maie uma gentileza sohmto do honrado Relator da Com.:,' 
missão no. bentrdo de. apressár a· vmrla. a plenario do mesmo 
pl'O.iecLo para resolver o problema de emergencla, fazendo com 
que a grave sltuaell.o actual tenha uma soluoll.o de accOrdo ci:lm 
tlB necessidades, que são . e:ltraordinarlae,. dos inquil mos no
r.ifwadol5 e que representam na no~sa capital mais de 4 mil 
raniil!as. . . . . . . . .· 

. . Era. o que linha a diz~l', (Muito ·~lffll; ~uito bem. Pal1ÍuUJ. · 
, na.s galeruu.) . . · · · · 

' •. 
, , -. • , r . . .' , . , , :" .. 

O Sr. Presidente.-. O Sr .. Senador· Paulo de Frontin N'-. 
cru·er urgencia para a discussão e votacão immediatas do. 
projecto do Senado n. 80. :de ·1·1}22, dispondo sobre const.ru-, 
.cão do ·casas. · · · · · .,. · 

. ·, ' • ' . , ' ' • ' 'I, l • • ' , ~ :' ' ' I 

.·0 Sr. Eusebio de Andrade (pela ordem) .- S'r .. ~residen:. 
t.n. essà urgencia prejudica, avidentementà a . di8cussão ,do · r· 
pr•.i oecLo da lei . de , im.prem~ .. Nestas condições, declaro q:úe 
v nto contra o requerimimt,l) .. . . . . . . 

. ,, 

o Sr. Presidente.- Os.senbores que 'approvnm ,o reque:. 
rimanto do ·Sr. Paulo de Frontin queiram levantar-se: 
(Pausa.j -

Foi ·reJeitado. 

o Sr .. Paulo de FrontiÍl (~ela ordem) .-· . '('eco verific31',.ão 
da votacll(). ' 

. ' ' . . .... ' :. : . '" ' . ' '' ' ·, ., . " .. 
. O Sr. P~esidente. ~ O~ . senhor~s. ·que ':ipp~ovnm ó r,equ.e~ · .. 

rimento. ·querram le\·1mtar-'sw e. ·cpnservar~se de .pé; (Pausa.) · 
Votaram. à. ta.vdr 13 Srs. Senadores: . · ·· . · · · · · 

. .Os Srs .• ;que vr)taram crintra queiràzn ·levantar-se e COil-
seryar-:se de Jté .. ·(·.Pausa.} ' . · · .. • . · • , . . · · · • · ' · · 

Votaram contra 'U ·srs. senadores; · l 
I, ' o •· 

iV'·llle· .,proced•er-se ;tt· :clul.irrada; . , , 

.. o. Sr .. :P.re~idente 7:- :R~spo~<1~r~111t1 c~ama~i1 ·aa.srs. se-.·· 
nadares. :H-avendo numero no .recinto,l vou· .. prooeaer .a v~>
rilficação· da :votacllO: ;do· requerimento do . Sr, • ,Paul<l_ dn 

· Frantm. . . . . . . · , • · · ,. . . . . 
. . os 'srs .. qiJe vothm a'1'avôr 'do reqi:u3rimento .itue1ram Je~ · 

vantar-se e .conservar-s·e .1:le. pé. '.(Pausa· i'• . ··.. .. .. . · ·· 
V•otarà!n. a. favor 'Hl·Srs'. · Senado'i'es.' ·Oueirain levantar~ 

se os· que votam· contra; '(:J•aus'a;) •· •.··.' · · • · ' . · · · · · 
• 1 1 • ' ; ' · r I • , ' 

. · :Votaram óoritra ·20 S'rs, . Senadores. O requerimento foi 
rejeitado. . · : ... , .. ·, . 

. . . ~ ., . - . ' . 
Tem n rpalavrn o •sr . .Alvaro ·de Car:vnlho. ('Pí.IUsa.) • . .. . . : . . ~ ,, . .... . . . . . r .. :.·,~> .· .. , ... ·.. ,. . .. 
. Nllo .está ,presc.nte. T-em n ;palnvra,,p: .Sr. :Vidal'Ramos. 

' '. • • '' .•.•.. :-... • ' ·•• (li> ' ' • 

. :o Sr .. Vidál ,Ramos - .Sr. Presidente,. achnrirJo.:se ·núsente. 
o .sr .. ;Senndur Venancio NriivO:, membro ,da Camrrmssão do 

· Red'a:Ccão, peco· n V. 'Ex\. ,8o digne .nomear ,um substituto. 
' . . . . . 
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' 
O Sr. P1·esidente - Nomeio para !lubstitul!· . provisona-

Trlóntc c Sr. Senador Vienancio Neiva o Sr. Senador O!egarlo ·· 
Pin,tQ_. . ,. 

Tem a palavra o Sr,, lr.ineu Machado • 

, . O Sr. Irineu .Máchadô (', - Sr. Presidente. continuando 
ainda em vigor o estado de sitio vilalic.io, e, con.~·~quenlemen-
tc, a censura á imprensa, vou lêr á Casa dous topicns que dei- ,, 

. xàram de ser publicados no Ccm·eio da. Manhã á~ 'hontem, em . 
vifl.ude da àpposição feita peJo Ar.gos policial. . . 

1!1 . 

. Aqui está o primeiro dos tópicos censurados: 
' ' 

. dlareoerá feirá de questão que, no dia si; o Sr. 
Raul li'ernandes. tomará' posse do governo do Estado do 
Rio, pela simples e boncstissima razão de qpe ninguem 
ha, neste paiz, capaz de pôr em duvida .cjno. foi elle o 
candidato preferi_do, em uma eleição .Jivre e I i se.. 
. Poi.s saibam todos .que a posse do Dr. Raúl Fernan-
des, ·bOJe, é cousa duvidosa. · · . . . 
· li'alla:-se que. prevalecendo~se do estadô de sitio, o 
grupo chefiado pelo l.cnorite Sodré, coiu •J auxilio de 
fo:rca federá!, :Vae impedir que o Tribunal 'da Relação 
do ·Estado do Rio dll posse ao governo do Sr. Raul Fer-
nandes. · • . . . < . . · 

· 8i isso vier a ijcontecer, está morta á Federa~() e, 
múito anteH do. que se podia imaginar, fira provado · 
-quantâ razilo ·tinham aquelles que,· como' nós, comba
tiam. a candidatura do actual Presidente i:ln nepublioa.:t 

r . .. - '· . 
· A censura prilnêirq supprimiú este último p?riodo: 

. c Si issÇJ vier. acontecer, ~'stá morta a Federação c, 
muito ante's dó qlie se podia· imaginar, . firm provado 
9:uant.a .razão t:inham aquelles que, ·como. nós, · comba- · 
't1am a candidal.nr.il do actual·. Presidente dU: Republica., 

· Depois a censura súpprimiu tudo. Lido. da irii:mna; fica 
us~im restàur8do o ll'.P.Ôho, e publicado integralment.l.' o topico, 
aJ!nUilando deste modo, embora com. 48 horas .jr. atrazo, a 
ncoão ·da censura; . · \ · · · . · 

O outro topico refere-se ao nosso eminente oollega e oo-. 
rihecido Senador premiado. · . · . · · · 

·. . . ~Fomo~ informados. de que alguns amigos do m'ais 
velho dos Senadores bahinnos, á vis-ta da. má ,impressão 
qu~ tem causado, assumindo ns propot&õP~ rlP. uma re

·volta no. sent.imcnto publico, ·o. proJecto. dà dadiva dos 
·mil contos; . acharam inconveniente fosse e li e levado á -· 
ordern do dia da Gamarn dos Deputados nr:s~es poucos 
dias que restam para os trabalhO$ parla.mentnres, o com 

. este fim assentrimm cm dar alguns passos. . . 
Si já não se justificava. a ·doaiçiio din.hoir.o~a em 

tempos normaes, noutra sioi.uncão financeirn do pai21, 
' agora em 'lt~c.: ollil é angustias~ li, tal ponto lll~e reclama 

duros sacrlflcJos do vovo brasJieJro, a reduc~ao dos or-

• 

: . 

.. 

' ' 

'· . 
' ' 
'' •,' 

···.· . 
I· 

' ' 
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clenado.~ do.s funccionarios publicas que ,iti não sabem 
como viver, o pt•o,ject.o é de indignar a riaçiio. 

-;; «Tão louvavel resolução de bons amigos do, Senador 
não lho agradou ú famili:a, que cantra ·C1la logo se ·insur-
giu. !<'oram &lles procurados .pelos filhos, genros o 
cunhado, para lhes s.ignificar a sua extranheza,. invo
cando o precario estado de saúde do septuag.enario, quo 
sem duvida se aggravaria quando elle viesse a saber que 

',Q projecto estava a opique de um adiamento, e ·v.romovido 
pot• seus .amigos. Vocês, -· · disseràm ó~ da famllia- não 
sabem quanto o velho ostá1 impertinente, e quanto a de
mora Já tem in·fluido n:ral na sua saúde, de modo que 
receiamo-s, e os proprios medicas, vel-a novamente em 
crise que .póde ser fatal. Ainda hontem, irritadissirno, 

_ . elle exclamava: «Dão-me uma miseria,, ,, · ... 
. ... 

O •SR. MIGUEL DE CARVALHo __:. Miseria é isso que se diz e é 
trazido ao' Senado I · · . .... ' . 

O SR. IRINEU MACHADo - . , . ·e ainda retardada.:. - e para 
acalmai-o. tiv.emos que assegurar que ainda este anno elle re~ 
Jeberia -os mil contos, e •qu.e a demora não era devido senão á 
observancia de preceitos rcgimentaes da, Camar-a .. 

·, Pela forca dessas argumentações; .par.a que um· dia lhes . 
nilo viesse pesar na consciencia terem concorrido par. a a mortb 
do grande homem, os wmigos, a. que nos referimos, decidiram · 
nada mais fazer, comquanto llres parecesse de effeitos morae8 
desastrosos a sangria, neste momento. no Thesouro, em benefi
.cio. de um Senador ,que vive na .abastança, que rião . conhece 11 
miseria -qu·o invad·eos lares de quasi todos os brasileiros. · . 

. Todavia 'não puderam, •na .jntimidade,· conter. a indignacão 
contra,.a auri sacra (a71tes dos que, já de -bOeca: aberta, aQ.ceiam 
por tragar os. moi-contos, e impediram •a realizaçl!.o ,cto uma 

. iniciativa inspirada nos melhores sentimentos .para com o \'C~ 
lho amigo, só no intorcsse de amparal~o; quando o voem afun. 

. dar-se na desestima publica,:. ·.. . . . ·. · · 
· . Osa.' PRESmENTE...,.. Advirto ao nóbJ•o Senador de que esLá 

.terminada a hora do expediente. · . : . . · . . · 
O SR. JRiNEU MACHADO -. S'l' .. •PJ•csidente,-requeiro Ú .V. Ex. 

consulte o Senado sobl'e ~e mo conce1!o uma . prorogaçúo , do 
20 minutos, porquanto von tamb'cm tratar do. caso· do inqui
linato. · · 

. . . . .\· 

. · . O Sr,. Presidente :._ Os senhores ·.senad~les; que approvam 
• 'l requerimento •que acaba de 'ser fe1tq, que1ram lev·antar-se, · 

(Pausa.) ··· · •... " .. 
' Foi approvada, ·V; Ex .. póde continuar:.'< 

' .,,: '•"-
. . • I ' 

' O Sr.' Irineu· Machado· (continuando) .'7'-'. Sr. Presidente, 
li o topico,. já o disse, com o intuito de annullar a-accão 'da 
censura, ' . . · - . 

· .. O Sn. MIGUEL oE .QAJWALHo- V. E~. pÓdc.querer n.Jinullar 
a aec~o da censura, mas;niío pódl\ obr.gar o'Senn.do :t pl'aticar· 
11ma indignid~;àe dessa ordom qual a de • converter-se om nri'la 
cosla de.J)apeis imniurndos ! O Sr. Ruy Barbosa·. é.úm dos illus
,lres, ·senão o mais illust.re âoR iSenDodOI cs I Não :ha de ser coiTJ 
.o meu :vo_Lo. quo se hn de conL~ibui:; pai:n desmol'ali~n~.:-sc ~1m 

" 

/ 
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elos mais illuslres brasileiros I E' uma indignida-de sem nome I 
Admira-me que ha.j111 no Senado quem traga, perante elle, arti· 
gos dessa. ordem I 

. . O Sn. Im:;iw· MACHADo - Admira-mc que h·aja Senadores. 
que votem •pensões dessa natureza I · · ·. .... 

. ... 
' Ü Si\. MIGUEL DE CAIWAJ,Hll-08 que Lccm ~oração. pequcn!. 
no ó .que não pensam a.ss1m. 

' / 
· O Sn. IRINEu MACHADo --'- Os que dizem Ler coração grande, · 
niio o teern párá os pequeninos-:teem coração grando só,para os 
grande~ ! '(Risos.). . , · 

· 0 'SR. MIGUEL DE ·C,\nV:\LHO - Acho inqualificave! D ·que SO 
está 'fazendo· no Senado I 
· O Sn •. JniNEU MACHADO - Sãe> corações grandes para o~ 

grandes! E1~ a prova I • . 
· O Sn. MIGUEL' mi CARVALHo :.._ Quer.se converter esta. Casa ' 

em um pelourinho, para expór á execração publica um brasi ... 
leiro notavell · . \ 

O Sn. IniNEU MACHADO- Veja V. Ex. como ~e· conduzem 
esses grandes corações com os miseraveis que vão ser des[leja. 
dos c lançados á rua no corrente mez! .·. · 

o SR.. MIGUEL DE CAIWALa:~ - Nada tem urna cpusa cpm 
outra. ' · ' ., 

. 0 Sti. PRESIDENTE - Atten~;ão! . · .. 
ô SR.. IniNEU MACHADO - Ahl ee póde apurar a ve'rdà .. 

deira caridade! ~hi é que se não dá a hypocrisial · 
· O Sr.. MIGUEL DE CA!\VAI.Ho - 'rodos nós sabemos por que 

o·sr. Ruy Barbosa foi condemnado. '.Todos nós sabemos! · 
· . O SR.. ImNEU MÀCHADO - Sr~ Presidente, I i o topico, por~ 

QUI! me parece 'que o Governo não tem O· direito de não ''[ler. 
mittir uma públiQácão que critica actos de· Senadores, sem 
fazei-o Cm·terrnos1njUI'IOSOS, .quando essa mesma Censura 1/)Cr• 
witto que. se cháme a um Senador da Republica, que j•á exer~. 
lllltl a prcsidoncia · da Republica;· como seja o .meu eminentA 
Mllega Senador Nilo. Pecanha, do sem vergonha e do ladrão! 
· .. '0 SR. MIGUEL' DE ·CÀRVALH~ - E'sscs são OS qualificativos 

.. dados a todos ·os homens politicas, peJos adversarias. Já o disse, 
aqui, da tribúna.do. Senado. O libello - o art. 1"; é ladrão; ar • 
t . 1)0 11 . . . 1go .--. , nu •• !l. ·. . · -.... . 

. · O .SR .. IniNEU MAcHADo - Abi, ·o c'oracil.o do nobre ~c~ 
·· natior não é grande - é microscopico. (Hila1•idade). . 

.. Q ·SR. MIGUEL DF.. CARVALHO - 0 meu coraciio Ó StlnliPI'.B 
·• do mesmo. tamanho; como a minha cara' "é sempre a· mesma. . . 

o Sn.PRESIDENT!l (fazendo soar os tympan?S) .- Attencii.ol 
Está com lli palavra. o nobre Senador pelo DistriCto Federal. 

-O Sn. IRINEU MACHADO - Ahi, é que O coração de S. E:t, 
devia revoltar-se,. porque esse Senador é seu oonterranco, re~ . 
presenta a mesma terra.. 

O Sn; · MIGÜEL DE CARVALHO _; Aqui, .spmq~ tQd.Q.s jguaoo, 
H:nlÍJ$ loc!p~ ;:ienadoJ~e~. .; ,. . 

1. 

'/ . 
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O SR; IRINEU MAMADO - S. Ex. só se indigna quan!lo se 
. u·ntn dó máis. illustre dos Senadr,res, · · · · · · • · ·'1 

O SR. MIGUEL DE CARVALH& - Eu disse que o Sr. R'uy 
Barbosa é um dos illus'tres senão o mais illustre dos Sena-
dores. • ... 

O Sr1·. lmNEU MACHADO .;.... Por isso mesmo, elle tlevia t.er 
~ r•espondidc; a noticia que lhe levou a Commis!ll} .de Finnncas, 
de~lal·nndo que não ncceHava ess('. premio. · · ; •. · · . . 

· O SR. MIGUEL DE CARVALHO - Na opinião do V; ·E~ .. Ellé 
nãr, pr•lcisa dos seus cons~lhos: Ha de- fazer· o que julgar. mais. 
M~~~ I . 

. O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os tumpmio8) - Attençãol . 
O ·SR. MIGUEL DE CARVALHO- Não tenho relações pessoaes 

com . o Sr. _ Ruy Barbusa. Só fui uma vez â sua caslí., em umà 
· mamfest. açao do Senado, esse · mesma ondo · 6 quel'em fazer 

amarrar.:no:posto :da' ignommia! · · ! · · · · · .. ·. · · ·.. .· 
. ' \ ' ' . 

· · ü SR. :J:nrNEU MACHADO - Não se está amarrando· ao posto 
da ignnminia: Está se extranhandcí que não tenha tido até 

. ho.ie palavras nem contra ·o estado de sitio, nerri contra o pi·o-
jecto de lei de imprensa. · · 

' ,, . . . . -·. . ' 

'()' SR. MIGUEf, DE CARVALHO - Assirri como 'não teem tida 
palavras para aquelles .que ainda hontem espingardeavam· 'e 
bojo só teem palavras de louvor para com o Sr. Arthur Ber-
nardes. · · 

0 SR: lRINEU MACHADO - Quem .tein palavras de louvor? · .. 
V.· Ex .. sabe muito .bem..... , '· · · : · · · . 

' , - I ·. ' . . • ., \ 

O SR. ·MIGUEL DE CÂRVALHO - Eu não me refiro a V. Ex. 
mas. a m)litOs outros. · .. , . 

Ô · Sfl. IRI:NEu. MAcHADo:.... .. . que, quahdo o !:Ir. Arthur 
Bernardes· visitou esta Casa.:. , · . . · ··" · • ·. 
~. O SR. MiGUEL DE CARVALHO .:__ Querem submett~r-nOIS a 
esse imperio humilhante i' que· pretendem e;xercer· dentro .desta 

·casa. ·· ··· ,,.... ···· 

· o SR. IRINEU. MACrrAno - ~Nãô ha imperi~. lbu!tiilhante. 
VV. EEx. qu.erem é o silencio; VV· EEx. querem que se ,suffo~ 
que à opinão;· que se· estenda o estado de sj'tio â tribunà do 
Senado. . , : . · . · · ' , · ··. ·.. · , · . · ' · 

o Sn. MIGUEL DE CARVALHO- Não, sen!Íot ... 
. ' ' ' . . • . -,.1' ' . 

. iQ SR~ ITR!NEU MACHADO· ~ Hei de' lêr '·da .tribuna ,tudo 
quanto á .M~sa · m'o permitta. . · .. ·· . · . . 
. . u\ Mesa não me . chamou . á ordom. Elia. é o orgam da 
Policia do Senado, tém essa funccão. •, ' . · ·.\ . 
. :o SR. l\ItoUEt •. DÉ •CA\WI).LJiO .:_ Nem .~ii ·Ln.n1Pouco. Disse 

· ·ooino votei. O Senado ,que vote como enWnder; . . 
.. ' . '. ' ' ' . - ' . . '' '• ' ' l, ' . . • · · · · o ·sn. JmNEu MACHADO - V. Ex: já· votou o prem1o ao 
: ~~·. Huy Barbosa, e eu votei contra.. . , : · :. . ' . . 

Q SR.': Â. ÁzilREDO _: .ÁÍiás,· quem xotou i'Ói: o Senado, 
,.',•!:;,,'.;., •~•' '' \ ~ • ,, ' - • '. • :I 

. . I • ,. 

; 
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;o I~R. i!RINEU MAC!f~ADo -'Não se pode impedir que a im-
·prensa mtervenha, ·CriLJCando assumpto dessa. natureza. . . ' 

_11) SR. ·MIGUEL DE C~I\VALHO -'Moas não injÜrie. 
o .Sn. ·. lmNEU MACHADO - . . . qÚe não affecta á ordem 

publica, 1que não põe em perigo o regímen, que não incita á 
:reyolta, não_ f9~11mta sedições. Poi!'que pois, á censura sup-
prlme essa critica ?. · · • · 

I , . ~ ' . 

· · O SI\, Mu:JUEL DE CARVALHO - Os que· a fomentaram di-
zem que. não tiveram sciencia deli a. 

. O SR. ·IRINEU MACHADO - Diga V. Ex. quaes '1oram os 
que não tiveram. . · · · 

0 .SR. ~ÍGUEL DE CARVALHO - Não ~ou promotor,publico. 
O Sn. 11\INEU M-AcHADo .:...._ V. Ex. é peior, ,queria ser car-

rasco. Lamenta que não sejam fuzilados. · · , · - · 
- Sr. Presidente, li os· topicos. Declarei desde logo que le

rei· tantos quantos a imprensa me trouxer. Colloquei-me nesta 
tribuna á SUR disposif;ão,. não SÓ para lê r OS que tenham sido 

_ · ~upprimidos pela censura como os que -el!a · teme· que o se-
Jam. ' · 

.. Todos temos o direito dé resistir e reagir para que esse 
estado de sitio césse, .Ahi, V. Ex. (dirigindo-se ao Sr. Mi
auel de. Cm·~a!ho) _ não tem o coração deste taman!ho; · ahi "(VV. 
EEx. não so' fricjuietam, absolutamente, com o perigo em que 
estão todos os brasileiros, COJll o estado' de sitio . neste São 

. Petllrsburg•• sob. o actual Governo e sob um Chefe de Policia 
militar;· abi VV; EExs. não se inquietam absolutamente com 
os pequenos- que soffrem, como tambem VV.' EExs. pouco se 
inqu'ietaram com ·a .sorte daqnelles Que podem ser antes. do · 
fim_ do anno despejados e lançados â rua. · 

·. . Ainda h a pouco o Senado viu a sorte. do requeri'mento 
do Sr. Senador Paulo de Frontin para que entrasse immr.
diátamente em discussão e votacão .um projecto relativo a 
c a~ as ·de operarias e Juriccionarios publicas. 
· · · Todos os· projectos' dessa natureza submettidos ao nosso 

. e:xame,. devem ter: prompta e iffitPediata solucão, afim .. d? CJU<1 
amanhã. não caiam sobreJos ·nossos bombros a responsbath

. · dade desse retardamento, de que resultariam daspe.jos ·iní-
quos.· ' · · · ·. · · · · 

' - . \ . 
·. · Ainda esta manhã,. lembravam-me amigos que viam che

gll.r ás· minhas mãos, .as notificações, que ellas eram ·di! cerca 
.. de oito mil e que attlngiam .a mais de iOO mil pessoas no ltio 
de Janeiro. . . · . . · 

. . . Houvil 11esta Casa, quando a lei do inguilinato era appro
vada peJo voto iniquo - voto iníquo,. sim ~ que!D dis:;esst> 
não comprcbPnde:r c. erro pratJcade pela mawr111, e que 
t1~sa. estan esquecida .de que os homens.· lancadO$ á rua 
tonam a solidariedade de t.odos os seus concidadil.oq, . e 'lue 11 
extensão do pflrigo seria enorme. Ahi, aparteou-me um Se
nu dor: cO povo não se rebellará; o povo aguentará tudo!, -

"'E', positvamente, porque se tem· a certeza de· que o J-•OVO,· 
. carneiri~simo, pacifissimo, servilissimo supportarâ todas as 

__ j~}a)l,idadAs,' mais· do que os politica.s, às· soctaes, sem se re-
~elfa:~; ... · · · . · · · ·· · · · · · · · ' · 
,''!":':1 ~ .: .,, , ' , ·'~ •• ~ ~.,.. ~' I 
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Ít.NNAE.S DO .S!!,NADO 
........ 

O Sa.,. TOBIA~ Mo_!"TEIRO -.Quem foi que deu esse nparle?. 
O Sn. InrNF.U :!\!ACHADO - Não ~oi V. Ex. Mas; em ma

l f!l'ia de inquilinato, achava melhor que o meu collega e cmi
mnte amis·o deveria apagar-se um llOUco na penumbra:" 

O S~t. ·ToBIAS !lfoN•rEmo - .l:'orque? ·. . 
o Sn. JRINEU MACHADO - A aÚitude de v. Ex. tem sidcr 

ir!Íqua e injuRtn. · - ' 
' r / 

O Sn. ToBIAS MoNTEIRo - Não apoiado. Tenho agido dr 
nm morln muito franco, digno e conhecido. ·. - · .. · · 

O SR. IRIÍ•IEU MAc.:HÀno _:_ Verdade é que tem sido muito . ·. 
d~sassombrado, . mas. tambem, muito revolt.ante. V. Ex~ é um . 
homem abastado; mais que abastado, rico; mais do ·que rico. 
millionario; mais do que millionario, feliz.. : · · 

O 'SR. Er.oY DE SouzA - Mas honesto e digno; \ 
O Sa. ,JRINEU MACHADO - V. Ex. occupa uma· ~!ta · po9.1-

cfi0, não. t.ein que temer pela sorte de seus filhos. nem dos 
~cus descendentes. . • . . · · . · ;. · _ 

O SR. ToBIAS MONTJliRo .- $ou solteiro, nunca t.ive filhos 
nem descendentes. · "J· . , 1,;1. ...J .J~J.I 

. . i . ' ' ,. . . 

O SR .. IRINEU MACHADo':... Porque razão então v .. :Ex. não 
.f:Hl compadece dos ·jnquilinos que estão. ameaçados? . . · · ·· • , . 

O S~:. 'roBIAB MoNTEIM .:..:. .. Quem diss~ que •não conipã
dcco? Saiba V. Ex. que,· se ,~ou rico; não exploro,.: sou um ho....; 
ll)em ~e corar;ã<_J c de: sentimentos, como o pro~.okem toda~ as 
~Hunçlles dr· nunha v1da.· .· . .· . · '· ,. .. . 

. ' . . . . ..,.'/: :•.1 • 

. O S11. IRI:\'EIJ MAcu.~uo - Mas então· porqtie:.v~ Ex. nãó d1í 
ralit._is m~111 prova. dess.e. coraçãn, pondo tet•mo ã :~ua caballa rc:-
lativa a lct do. mql!llinato? · . . · :~;~ . · .• 

• ' , • , I ' , • , ,1/'',j' '" • '',,• ' , \ 

O Sn. ToBIAS _\lo.'i!TRIIIO - Desafio V; ExJ' a que mencione 
um unico Senador a quem haja caballado. ~:Apenas a · .dous · 
ou tres. dos meus am1gos . eu pedi que me ·ouvissem. :com 
attencão e vatassem conforme a. sua consc'iencia. . . · 
. 'o Sn • .JRJNEU MACll.lllO ..2, EÚ vi o meií(caró colÍega con~ 

versar com 08 seus collr.gas. Ainda h ontem; V'. Ex.· es~il.va· aqui 
. . no roei!) to a- procurar lt~vant~r nugas na q~_eiiUlo do. i!Jquilinato, 

a pretender que ·o novo prOJecto qlle vem,:da. ,Comm1ssão ·.como. 
!'lubstitutlvo ao· proj~cttl n. 1>8; que eu ;tinha apresentado, in-: ·. 
c. i dia em dispos.tivo Mnstitucional. Porque V. Ex. não tave · · 
cssn rnesmn opposição n fazer no .caso ·do or,C}ilm'ento vétado? I 

o sn; TO!liAS Mó~~EIRO - Si vivesse a· rc~elar as cousas 
que so ]}a8sam nos basl.idores com os collegas; .diria. que V. B:c. 
RJii'O~Cill!oll Um pt'O.iotllol de lei, declarando: a varias COllegaS que 
havia ~ido intimado para deixar a illf!la :em· que mora. e qtle 
nilo o faria ainda que ft1sse preciso resolver· a questão a tiros. 

. ... . r)"' ._ ' .. 
O Sf!. IRINE!J MACHADO - Vou, provar' ao, meu nobre col~ 

:lega que nã~ .co,rnmuniquei a varios coUeg'ás;)i á Commiss~n, 
reunida officialmonl.l\ uma prova da audae1a dos senhorws ,. 

,.. ~ont1·a O !i .inquilinos. E' verdade ou não essri fa'cto'! Não c.om·· 
· municruei· officialm~nte ao Presidente da Commissão qUe .l~. · .· 
es~andalo tinha ·chegado a. portto de não se respeitar o·s Se· ' · 
.naãores •. a ponto de qs lançarem á. ruD,? 



.'!"-

O Sn. 'l'omAs !llo:>•rt~mu - E o fJitrJ siw mais os Scnaclo~.·i:s 
t1o iJll" qu;l(•:;quet· ""'''"'• lll'ôSIJ caso? Ett lunllo mais cousldc
ra\~fio pfll' qllaJCpil'l' Íllilil·idun ticSpl'O\'Ír.lO Üe l'l!CUI'SOS do lfUU 
f!t't' ql!ar•"CJlii'L' uttl.i'os a qul'm a vit.ln nfto ú l.uo difficil. 

O Su. Iu!Ngu ~tiCHADo - Si a memoria de V. JDx, não é 
t•scomlf'lll u., s11a~ \'Í<liuticia;;: E sabe 11 me·11 lwm·atl<.l colir.gu, si 
/.um 11111 [11.111<'11 ti" illli!lJI)J'in. qtw us.,;a inl.inwçfio foi nm ado tlc 
vindicta. · 

O Sn. '.l't>HJMi J\l•IN'I'J-:tHO -- Niío St)Í. 

O SH. TluN~>:u ~L\t.:H:\PO - Sl a nwmOI'ia eh~ V. Ex. nfío t'\ 
igual· ao sen coru~.rló. 

O ;.::,,, '1\Hl!AB ~ION·f't-:IIW - Não dr:vilt !razct' pum o J'e
cinLo nogocios pa1·tieulare~ dt.' seus collugas. Mas ~i os tr·ouxo 
ern l'cluç:fto ::t mim, c11 deveria /.raze);ns em J'elação a V. JDx. 
. O Sn. IHtNEtr :H:IGffAIJo- Mas não·~~~~ JlOl'C!l!I~ l'eril'ia J.nnl.o 
a suscetltihiiidadil de V. Ji:x. o achai-o <·m lwmcm J•ico u J'cliz. · 

' . 

O SH.. TomAs MoN~'EJIIO - Não me :fere de modo neulnrm. 
Os liavel.'eS quo Lenho não o., recebi no exercício de mandato 
logislati\·o ou de cm·go atlminislmUvo. · 

O Sn. · IwNEtr :MACHADo -· Pois então fclioi to a V. Ex. 
por se1· rico e por isso acho o meu collcga um homem feliz. 

O Stt. Touw; l\{o,N'I'EIRo - Sim, .senhot•. Desafio a qnem · 
quer Qlle sc.ia que prove ler ou de.pois que sou Senador Lia 
lle.pl.lblica !.ido o menor contacto com interesses particulares. 

O Sa. IRrNw L\.IACHADo - Nem ett. 
O SR. TouJAS MoN~'Jlll\o -Faz muito bem .. 

'. 
O Sn. IJu,NEu i\!ACH.wu - E ma i~, nem como ropresen

Janle da Nar;ão, nem anLcs. 
o SI\. TOBIAS MO.N'l'llll\0 - Antes vodia tol-o; pOL'que ha· 

via de dcl'cndcr. s6m8Jlte os interesses publicos? 
O Sn. IRINg" l\(AcU,\DO - Não podia Lor zta questão do 

inquilinato. Em 1!122, iniCiei o pl'ojcdo · interpretativo da 
lei ele Hl2l. 1~' cet'lo que rui inlimado, no mez de setembro. 
entre os milhares de cidadãos que o t'ot·am, mas, t~ minha 
alLiLuclc de 1922 çra .J•osull.anle da 1lu 1921 . 

.Sabe lodo o Senado que .rui autor das nuJdidns que pro
PliS'llavo.m · polos direitos elos inquilinos; sabe todo o Sonado 
que desde uni iio vi como uma nccr.ssidadP absoluto a aprc
sentaçiio d0 medidas ele· ordt•m soeial (JUt' -.·irssem pôt• torrno 
a esse confl ido cnlec a desmedida amhit,:üo dos proprietarios 
c a in.suf!'ieicncia de J'ort.una dos inquilinos qLJC não podiam 
uccndir aos alugueis cleYados. Fui anf.ot· elas medidas QUIJ 
p.l!m•og-anun pol' dons nnnnR os eoniPacl.os. o ilaquel!as qrw 
nüo pm·miLI.iam a no! il'icagão pnt·a valer sinüo dons annus, 
depois ·elo augmonlo elo aluguel. J?ui auLor de propostas que 
fixava111 eomo UillgLl!'l eohml'ol da data tla lt!i em cll'anl.n o 
quo esJ.uya om vigot· em 31 do dc7.embrn do Hl20. · Bnt.i-mc 
eom mWI'i:\'itt nestn tribuna. em l\120, P a minlm cnwn<ltt s6 
cahit1 110 recinlo pm: 11m volo t.le maim·iu. Continuei cm 1\122, 
Jogic.amcnlo. Nilo podia fazei-o antes da intimar,1úo om tnt\SS!l 

S •. _, Vol. X 26. 
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C! LIO nesta Capital foi feita ~ontra milhal'f!6· de chefes de fa
milia. · 

S·.í el'll ~ckndJro se resull·eu o plano t.liabolico dos jJI'O· 
pl'iPln,l.'ius. ::;,·, nu:;~c Jni!Z cü poclel'ia inLOI'vit· com. tnnn Jne
dida intr•t'J!I'L'Lal il'a, pOI'IJUO, al11 tHJUid!a data, parocm qLtc aló 
:Jf rio df'~erniH'Il di! :1 !l~.~l ning·upm JlOclot•ia Sl'l' inquietado. ·i::li 
a lei nAil pm·mill ia que alt;·uóm l'us.;;o.·aLifpnenLado siníio dous 
annus t.lopois, como é que poder.ia ser pen'3umento da lei pro
uuzit· um mal maior 1 · 

!:ii a le·i quiz. pro~egcr o~ inqnilinos com um aluguel que.· 
nãn podl't'ia ser nlcl'aclo antes de 31 ele dezcmbt·o 4.lc 1921;, · 
cotnn podiam ser despejados err. :!.:!., e, dada .a vucuncia ·das 
casas, scrc111 l\lovados os rer.~p~::cLivos alugueres pn,ra que so 
rlé~:;e a elevac:ão a outras vicLtmas qr.e podel'iam occupal-I1S? 
Poucria t\casti a lei prcslnr-sn a essa intcrpretal;fto iníqua 
e immo!·al ·? ]~ pr11· qtte fui vencido aqui em outras mediclas? 
:J~slaYa cnl.ãu inLimuuo · n occupar-me aclll.lo com a condi-
1,:ão elo fot·Luna do~ Sonaclut·es· quo eram propl'iel.ario.s? Não. 
Não ai lcg_u~i a susrl(:ir;ão rlu honrado collega, como jamais al
lcglwi l'lllll.l'tl qua l]UIJl' Olltl'O, 

Si o~ senl10rios. e us inquilinos não podem votar, por se-
1'0111 SI!JIUdot·c·s, então c;;;;a lei não tem o que faça pensar. 

O Stt, TüBJAS MoNTEmo. - Mas o quo se devo é respeitar 
o Llil'uito allioio, · 

O ~11. IHt:;EtJ !\1.\CH,\Ilu- O 'Illrl se deve, é nu exorcicio do 
mandato, inquilino uu P!'oprieLario, ag·ir com seNnidado de 
unin1n ~em JJJ'UlJLiollill' u puliLica de sacrifícios do p'roprie
l.ario, ma;: la111heJII não se valonuo da posição de' Senador pa
t·a c,;lntll/:l'lllal' o,: ;,etLi pt'fiJH'ios ÍlliJUilinos, _ 

O :311. 'J.'uBt,l~ •.\lo:\~rmuo - Apoiado. 
' O ·~li. PIU!i:llllli.N'Jll -- Lmn)jru u V, Ex. que estú Lerminad.a 

a p'rOr:oe-acão da honra. 
() 1:311. IRINEÚ 1\I•IL!lJ..Illrr -· V011 terminar, Sr. Presidente, 
Nfi.u pJ·etl!ndu vnlcr-mu da nlinha ·posicíio ele Senador par:i 

defelldcr-me. Tetdtu clitn mais do llma ve~:·.·ao,; meus colle~ 
gas que si quizerem J'el'ir pessoalmente que o i'acam; su
jeilar-llle-llt:J u toda> a,; exlo!'siics do,; uwu~ ~enhOrios. Ma:; 

··o que não posso t\ acovardar-me pela sif.uaoiiu t.lo Lambem ser 
11m intin1adiJ, e um intimado por vintlicta, pela minha condu
ela 1111 rume• untt\l'!ot• um favor dos inquilinos; u quo não 
jJOo~" o'1 dr.•sr!t·l;u· o men pus ln ele combalo para deixar_ todos os 
inqu ii i nu" ti mcJ'Cil dos senhorios que não dosortaram ú fero
cidade dn sttá ,ganancia; o que não posso é, intimado, defon-· 
•denrlo uma cansa •quo niío N'U só minha, l!las Lambem a de 
dezenas de milhar.~s de info!Jzes ClUC não Loom meios de am
parUI'-811 cou Lnt as cxii;onciati dos proprict.al'ios, deixar o 
eunn1o uhet•lo ú runbicão e t\ ganancia llaqucllos que não es
tão rlci'Pnrlenr!o o pão de sua~ l'ami!ias nom a fMLtma do sen' 
rlesciHHfl)n:P;;, o l{ll<' sú esLün agindo na dllfosa l'ut'ol. u implu
mtvol de :111m inlut·.protucão urchaica, e in,jusLiJ'icuvol HOH · 
tQmpus mnrltlt'llO.,, elo ab.sol u t.ismo no direi lo conLra os !l'l'tm
dcf\ mtereRse;, 1la tJC'dem social, conl.m · ns gt•undos intot·ossos 
.;.. os gr[lndes direitos da communhão; o que não podia ora. 
uccoil.ar a dnul.t•ina do estudo - acndarute · quo, quando "~ ..:•"! 

.. 
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inquilinos amat·r·udos, atado~, famintos, em pleno desespero· 
de dór deanf.n rlo sua família, que é lançada :'1 rua, qt1ando 
nãn Lmn rceur~ns pum pagar· Ollf.f'a locação maio1· nem pura 
~all&l'azcr u~ lle~pe~as enol'liH;s de unm mndunç[l, abandona-o 
Íl furi:L da aulot•idadc, q11ando ollo roagii·, cmpun!Jm· at:mas 

· nnm dPJ'Pncll.'r o ~eu la1·, como estou disposto a defender a 
bula o meu e e•>mn V. Ex., '-'Í não morasse cm casa propria ... 

O Sn. ToB.AS Mo:>~'I'F:ll\f> -. Mot•p em ca.;;a do aluguel. 
o Sa. liii::\J.:U M.\C:HAilu - ..• procct!Bria · defendendo 

u.ctuillo que i\ o ~eu pal.l·imonin, flUO são os ~e11s livros, os seus 
ob jl!cl os CUI'I", nãn .I enj)n pUNl onde ns tran.,por·tar. 

· 'J'ndos i.l•nHJs nmnJ•, niio .~(> úqnillo q11c pn:;snimos, ma;; 
Lambem algum al'.tccl.o, uma c01·La estimação pelas eonsas quo · 
no~ rodeiUII1,!ltiln UI' q11c IC:'\Pii'Jlmns. pclt> meio em que vive
mo~. Mas, ~i wí.4 estimamos as nossas eowms, si as amamos, 
pOJ'CfiiO niiu llf>:'; leml.JI·amp~ l.umbem dos nossns vizinhos que 
so!"1'1·~m ? P>!>'C{I'C twycmos de correr apena~ ú conquista do 
m 1l hoes nc;;~a. 111 tu I CI'OZ, nosso steeple-chas.c a!lncmado, cm 
.que ns mi!linnnt•irw ~,.. halcm e a qnc ~e entregam, na furiu 
rJc !o1;uos. {t etJí1l]llista rio ouro, cada 11m enciumado dos mi
lhões quo uull'o possue: sem nos lembrarmos de que esses 
são miníma pun~eila, Bl'm nos recorc!unnos rla multidiio im
monAn rios tllll' snffi'Cm, elos que lulam pela vida, daquclles . 
qrw ~ulwm q11r o ll'lOliiCJltn 1'! ria compressão, da tortura, do 
de.,pJ•ezo, dn ndin pelaR nmll.idl1cs esfaimadas; pelas multi
dótJH nstmng-niaf!a~, pela rlesgruca e pelo inl'ortunio. 

O mrrmrnto l'l IJertamente para qne as intclligencias nãq. 
so ohliLJH·cm, JHll'a qnc não Jullo· súmente o cstomago; o mo
mm\to t\ nqnellc cm que os homens e o poder publico não 
dcvcn1 .~er· insl.t·umcill•lS lle tortura dn in{'ortunio e da mise
scria; · mas o insl rnmcnto inflcxivcl da concordia, p instru
~nent.n iu(]uebrnnl.n_wl da confraternidade; c não o algoz do 
mfel1z, mas o arnpur·r.. n escudo dos humildes, dos fracos, dos 
que soffrem l (Jlfu·:to bem,- muito ~em. Palmas nas oalcrias. 1. 

ORDEM DO DIA 

flEOlJL.\MF.N'rAÇÃO DA IMPllENSA 

'ConLinuU\lãO da 3' discussão do projecto do Sonudo n. 35, 
de Hl:!:!, que rl'gulamonta a I ibel'dade de imprensa. 

O Sr. Presidenta - 'fcm a palavra o Sr. Vesput:io ue 
Abr·eu, pt•óvinmenle inscripLo. (Pausa.) 

Não· üstá presente. 

O Sr. Antonio .lizeredo - Peco a··paluvra pela ordem. 

O Sr. Presidente - ~rem a palavra o nobJ•c Soundor. 

O Sr. A. Azeredo (') (!l<!ln ordem) - S1·. P!·csidcnt.o 
tlevrncln 1111H~ explicn~.ãn no Srnnclo, não po~so . doixnr· rlo 
oce11pa!' a fl'll11111i1 n.n1· ni:J"IIIlR inst.unt.os, afim de just.ific;:t· -1 
Pl'neol!nncnLo que t1ve. · 

( •) !\'lío foi revisto pelo ot·udor, 
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sr. lml.in11r por· r r ma de!Jn;;, disJH'llsnnilo Indu;; aR r,rrl r·as. eomu 
!!aso r! e ar,f•r'>rllu. a f'irn dr> rpw u ~.Pnrrrln pudr~gr rnl:11' sr•tr• 
mainrrs rli;;eus,;(jr!S a rwnpi>Sir:ün, não r,onsrgui rin,; mru,; illrt'· 
f.rfts nndgos· .a ~ua nequir.~~ePrH~ia [J:tt•a ~-"~~fl t•r!"H'JHla. qn.-:• ~··. ~~t~. 
:Pr·r•sir!r•n!r, a (]1.11' '" rr'l'nr•n ao ,ilH'~'. 

O Sr1. :\Dr>r.PIIn Gr>IIDn -- ::;erin. a irnpunidnrlr IJlll':l "' Cl'i
mr'R da imprr n;;n. 

O Sn .. A. AzEmm·,- A~ r:!eclar::r;C.r•s qur· Jh·r·. l'r>l'arn sn-
1P!l111r'S. (),; nH•ns alllii!·nH ar•r,ril.nrant IIIWr da;; r>nwnr!as Uf\1'"
~·.•rdarlo' rwlo il!u;;i r·r.• S•,llarlr>l' prln f)i,;il'ii'IJJ PNlr>l'al '·' nãn pu
rlemnr ucenil.nl' us ll'r!S nulr·a;;, ~r!nrln a pr·ineipal, a rh .itll'y,. 
l.'lllOilrla eom a qual f'imva ;;ai i,.:f'piln a . nppnsi1:ãn nmnl iria 
pr.!os advcr,;ario;; r:lo Jll'ojeclo .. 

. . -\ nul.l·a cml'ltdn. Sr. rf)T'PSir!Pnlr. r•r·a a qun f'r. riJfi·t·r• a 
mulln nlr.vnr.Ja eunsl.anl P rio ar I. l". 

fteulnwnl r~ r>SSa nmll.n r ()]CY:\rlll. :'\fio ~r·t·ia r~Jr~\'nrla. 'i. 
pnrvr.ntum, n proposicfln aprnvcitassr. rxrln~ivam>:t\11.' n Cnpi .. 
fnl !la Rrpuhlicn. 

O Sa. '11\!lXI~t: }!Af':TrAno - Mr,smn aqui. 
O Sn. A. A%F.ftlmn- Nft.o; aqui nfw S•Wia rlr~vnda. Ao S•~

narln ,i:'t mr J•el'rr·i ~órbrr n JlT'OCI·s~n que UvP n satisl'açftn de 
acompanhar. quando na Emnpn, intr.nlar.lo JWio Sr•nuclrn· 1-lum· 
bcrl. co·nlra n !llu!in.' · . 

Rralrnrntr. não rsl:'í no Codign Prmnl a multa rslubr.lecirla 
rto .art. J·'. da· 'pt•opnsir,;fto, pnl·qne·li r:orlig·n p:;Jahrlr'Cr! rir !,()(!$a 
2:000$000. o pr·n.i•·•·lo •'nn~tgna ::t mttHa rir ;,:nnns n rh> 
15:000$000. 

· S1·. l'rc~irJnntr, pat·a M jnrnae;; l'ieo;; .. pat·a o;; Jut'IHl'};'i 
cln íCapil.ul, esta mulla nada rür•rr!i'·rnla. pnl•qnr. 1•>:000:;;, 
qualquer .i.nrnal ~H;m fil'l;i\ n i.z~d n. {] p;; La c i da dr.. yr;•clc. pn;m:· 
com a mator fuCJIIr!nrle. 'alls[azenrln-sr•. rnm a 111,1Urtn nn 
ca!umnia qii·O fJIIC'ÍJ'fl ULil'il!' snbrn r'jll:tlqllf'l' Íll'l'li\'irlnn f\11 ·· 
qualquer ntl'mhro do gnw;·no. ·. 

o Slt .. lrH:t.PIIn nnnno -- Es~f\ mnHn 0 applicn.rla con
forme· as ennrJii:rJes rir. fo!'l.trna do J'Ón. Não ,:. 'a'nü1!f.a dr~ 
15:000$ pà.rn ~·acia caso. Altonder-se-hão' ás córirlir.ões rde 
for·tuna dn t·r:'n. Si não rrur·t·rm ~u.iPilar-Ho á multá, não 
comtnetl.an1 rl c1·inw. 

O. Sn. ,\, .\ZI~rtEiln - E' \'r.!rrJaL!c qtlr. i"sn r.~lú estahcle
cirlo. ~Ja,; a .lei rica .. df'AÍZI!al poNtue ostabelecr. eoncliç.õns 
llesi~uar.s, pn1· bsr: qnr• " .!u i1. ... 11fill :p6do inda.gnr quae;; a,; 
cond iCÜPR. r! I' J'nrluna iln rNo. pa1·a npplicnr· a nnl!ln de 5 ou 

•. 1 i.í: 0110~000. . • . 
i\'r,;fo pnnl.o rlrvri. rlr•clnrat• nn Rrnadn. CJIIr) "' mai' in

transig'cnl.es clel'r.nsorc~ da J)t'ilposi~.üo· ar:cr•ilaPiam uma mn
dificnr:ãc qu0. Frl 'entum, se cncnnfrasso, ontl'C as emenrlns 
aprr~~t·ntarla~. ·uma 1·eduer;iir> t•nxoavel, .r \I lU nün aquella quo 
l'n1 nrwrsenlarla pr)ln r.mínr!!IIO St;nur.lol' pr,]rJ Distr.ir.lo Fe· 

"clnmi. S1·. Jrinr'll i'v!nehudo. 

O Sn. IWZJlBli.l llll A:'ID!t\n;~ ~- Eu a ceei 1 aro i li reclnrc:i". 
O Sit .1. Aztuumo: - A e monda, que ex is! o sobro n n•

<'lllnplo, t! exelu~ivamrnto ·rnandanrlo pagar 'no dobco a penn 
.cstnbelecictn no Codigo Penal, o que seria, incontestnvel-
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'llonl q. i nsignificn n I e. Elln~. pr,rf.an h, acccitariarn a emenda 
s,,. l"'''''"nl.u,·a. si fli.Hli~R~f' l'nduzir, em Jogar rJo 5 a 15 cnnt•1~, 
dtg:'llm•)s d'l 2 a 11! t.ontos, ou 8 contos de réls·. 

O Sn. Eur.Eilln DE ANon .. lllll - Eu não faria questão ·de 
aee()i_ltll' uma modiJ'icar:ãn nas pena~ e~latuidas, si pudc~iio 
narl.n• da pPna minima dR um conto ou 800 mil réiR. tlt1í 
a maxima ele ·15 c0ntos de róis, constante do projecto. ·' . 
· O SR. A. A7.II\F1oo: -A emenda, pela qual insi•stem os ad- · 

versarioa do !Jl\ljrcto, não poude ser acceita pelos defensores 
do 1111'.'1110 Jll'o,jcdo. . · 

A lrl'cril•a. ern a que so referia ao anonymato, voltancló . 
:í. propnsiçiin nnfcJ•inl', dos r.r!Horcs. · · · . 

:Do sorte que não pudo conseguir .dos meus amigos a .accel~ 
t!tçãr: dr. nr.mJm ma dessas emendas .. AUás, eu' já ·havia dito aos 
advorsal'io~ rio •,J'O,iecto que, diffioilmente, pdderin conseguir 
dos s~u·l dr.'l':m~rwc;; a· acceitacão das tres emendas. Elles de
clnr:u·am f!UIJ v~Leitariam sómente, como uma oonoiliacão, a 
emenda sobrr· o .íury. Declarei-lhes que o meu votd 7 eu lhes 
daria, embora €•111 cndesse cjue essa emenda i·ria ferir, até certo 
pont.c•, a e.•lruclura do projecto. A minha opiniãO( nesse ponto, 
eu a sustenlnrei,nn dra da votação. Os que defen,aem o pro,ie
cto n!'í" a·ect>iltn·nm a emeruda, que resumia a .vontade dos seus 
oppositore~, pn"Q'Ie parecia um retrocesso de 30 ánnos, isto é, 
anui!~. ~n Pl'li,iüi~tr. l•!'lmnizndn pelo Gm'1Jl'n11 · Pi'OVJ.•orio, eli-
minando n·.iw·y dns deliclns de imprensa. · · 

As;;im, eu eunqll'i n meu devnl', de promover. no seio 
do Senado. o nccôpdo de que tanto caí·rcrmns, afim de qun 
as. di.~cuRsõos, ou c nstavam sendo conduzida.~· de uma ma. 

'neim vinlcnla n· pouco prcstigi,Clsa ·PHra a autoridade do· Se
nado. ce,~a~•em c nó~ oudcssemos r:begar· a um entendi
monto. r. a IPi fo•:sr vnf.arla Rrm a lingu•agcm originada pela 
violrnr.ia r nr;l:J. · tla ixíin d1J11,.tro. deste recinto; Não foi p.os" 
siv.~l. f;r. PJ·rsirii'HI.e-. R11 ClllllJlt'i, cnl.ref.ant.o, o mcn rlcver .. 
E~to~1 'al~fcif(\ r.om a rninha cnns~ie110ia. ~onrln ns~im m~ 
fructi feros meus esforcos .que o Senado agora se conduza. 
no caso, com·o melhor enf.endcr. Eu faço um appello desta 
tribuna no~ que se oppõem ao p·rojccLo cm discussão ..• 

() Sn . .1\uor.Prrn GuHDo - R' preciso· dizer que· os amigos 
do p~'n.icr.hl nr.cr.itnvnm nif.o cmr.ndns nl'fcrr.cidas . pelos rc
pr•esr.nlan lcs ·do Dislricto Federal. 

O · Sn. ·A., Azmmuo.- .T:í fiz ·n decln:ràcão ele que, rPil.t'n 
e;;ta~ emendas. C\1 pedirei prcfcrcncia, 110 hora da VOf.aC!ÚO, . 

O Sn. SnAnllA nns S.\N1'0S ~ Isso é favor ? 
O SR. A, Azr.tmno · _: Favor, não; nu pedirr.'i · prof e- • 

rencin... . _ 
(J Sn. Sn..\nEA nos SANTos· - E' favor a Cmnmissãio no

ccitnr oit.o emenda~? O meu voto il cont-ra 'r.r Projecto e o __ 
substitutivo. · -· · 

O Sn. Evzr.nro DE ·ANDnAnE - Nãn é um· favor; é umn 
cnncilinr,ãn. · ~ô~ \'nl.amns .contra e o S0nndo .. ·l,om a Iibcr .. 
da dr cln Vl!fnr corno r.nl.ondor. -

O Si\, f<nAnr.s nos SANTOS -- Não é a Cnmmissiin f!Unm 
diz ll·l 8rnMln qnc acceite .ou· niio 11111U cmcnd~. Seria .urna. 
prepotr.noia .- O Senado sabe como \lota. 



O Sn .. A.. :\Y.Jli\EilO -· O meu appello é no senLiclo de CJuc · 
os arlvOt·saT'ins do pro ,i c eLo. • . , • 

q 811. SriAflllS:· oos 8ANTOR - Hoje, por mim; amnnhii. 
':1·01' li. . . . 

. O SI\, A. AzEHRDO - .•• nãn levem a sua oppostcão a Ln\ 
rwnl.o, que r:onl.inuúm obstruindo as sessões elo Senado, l'a.
wnrlo L!Ro rlr.. uma linguagem violenta, que ati) cnrto ponto 
l.rnz n clr..'lpt•osl.igi.n pnra a .aulrll'irJnrk clesl.a Casa. 

Eram c~ la~.· S1· .. Pl'c~irlenLe a;; ohsc!'var;ües !filO flll li
nhn. a l'uzér·. l.~!•iit•J bem! M·•f·itiJ bem!) 

O Sr. Irineu Machado - Pnco a palavra pcln. ordem. . . 
O Sr. Presidente - 'l'em a pnlnvra o nQbre SenadO!'. 

O Sr. Irineu Machado (pela. m·rlem) (')--Sr. Prcsidcnl.e. 
V. Ex. · snbe que exisl.o um. requerimento meu pedindo a 
f:usprnsiio do dobal.c nt.é :í I mm i nação do r.sl.ado de sitio. Na 

. 1rHima .~ossão. om queM discutiu a matoria cu pedi preferen-
rin para o requerimento do eminente Senador por Matto_Gros
~n. o Sr. Antonio Azcrndo, no sentido de ser. a sun discussão 
~wipcnsa por 5 dias, afim de ser ajustada uma- solucão sat.is
fncforia entro os leade'l's e priniiipaes directores desta Casa, 
rnns sem· pre.iuizo do meu requerimento, que, parece-me, não 
fi"o" prejudicado. · · 

O Rn. PREsrnliNTR - Ficou . • 
.. O Sn. JmN!i:U MMHADo - Bem.· Nest.e caso, mnnda1·ei á 

"MPsn o seguinte requerimento: . 
«RI'auciro que sri,ia ouvida sobre o projecto n. 35, deste 

nnno n Clommissão do flonst:if.uição.:. 

O Sr. Paulo de Frontiu -·- Preo n palavra. 

O Sr. Presidente ·- 'rom a 1lalavrn o nobre Sennllor. 
. . ( . 

O Sr. J»aulo de Frontin ( •) -Sr. Presidente. o Senado aca
lm dr onvii· a brilhont.c cléposir,'íío fcHa pelo illn~tro ·Senador 
r1n r• M n r I n Gr·os~n. Virw-Pr·r~idlJnf.r dr.~tn Ca~a. 8 .. F.x. mostro11 · 
m·r•es ns·fent.ativas foil.as de sua parte para chegar a um nc
rfq•rJo, JJ. umn concilinr,.iio, ·e t.nve n o'pportunidadc de inrlienr 
M11• as Ires r.mcndnH ·capif.aes, que, pelo~ membros, roprescn
'" ••r!o n mn iorin rln Cornmissíio. de Legislacijo o .TustiQa,- t.inhnm 

· F>i''ll r'rm~idr)!'adas como ~nfficienf.cs para .um accõrdo, c, pos
. I "''ÍOJ'mrnt.n. qtw a nnica. a que sn rrrluzin n bnse para n crm-

c;ilin.f~lin l.inhn· ~iclo T,o,ieHadn·. · ·r· ·~.~a 
Esgo ·r! n 8iiUM1iO cm que se acha n quesf.ão; Sob o pon

frr rir visln pnssonl. t.ivn opnnrt.unidarltJ de nprosentnr a S. Ex .. 
· "'~nr rlc ser radicalment.c cont.rnrici no pro.iocfo, salvo na 
''''"'" "f'lafivn n rosposf.n nu rrcl.irfcarão,. considerado com•l 
''"'lfo rtc vista· capital do snhsf.if.uf.i'V'o ult.imamonfo formulnrln, 
'"•'irnrõrs qtw, insist.indo na supprrss!Io de uma s&ic de r!i~
JIIl~ifi\'ns rln nwsrnn suhsfilnflvn, mnnt.rlrrr Msn pnrft> cnpilnl. 

' -
(*) :Esf.e discurso nito :foi lido pelo orndoJ'. 
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Aposa1' no níio porlrr mais aprnsnnl.ar. omendn nem chc
gnJ•-se a um acr;ôrdo, lh·e occasiiio rlr conversar com o illuslr(l 
Vier-Prrsirlcrli.o do F;onado o eom o illnst.re Vicc-Prcsiclcnf.~ 
!la Commissão, quf:: lamhom o~tnva prMcnf.o''i!· que teve a gml
t.ilt•zu rlo, rlurnni.o quasi uma horn, examinar divcrsos.ponlns 
do proJrcl.o suhl'lWnf.ivn c no ficar com a cópia das emendas 
qnl' r.u aprrsonfnrn ao meu prnzndn amigo Sr. Sanador Anto
nio Azorrrlo. 

O SR. ,\, :\zRREoo - Apniaclo. 

O Sil. Em!Eriio DE ANDnADE -·Verificamos qui' uma das 
Pmrnrla~ de V. Ex. n11o podln Rer aprr~senfada co'm a mesma 
rrrlacQãn, porque ficava. um lanfn rlnfoít.uosa, mas que rlru·iam 
n nwsmo 'rrsuHnrln com a inversão rlc duas palavras, .sem pre
,in iw rio prl).samr.ni n rir. V. Ex. o ~em nltrrnr ah~olutamf'nto 
o rlo Relator. ... · . . 

O Sr. Paúlo dll Frontin -V. Ex. lllfl permiti irú dizer que 
T1üo tive commnnicncão ai é o mnmcnt o ele esl.al' na t.ribnna. 
Agora vr.,jo qnr. ap·rzar rlo assumplo rlemanànr rstmlo n tnl- , 
\'Pz rlrmanclm· b•ocn rir impressiirs para chrgm· a uma so\u
o:·fio dnfiniliYa, lla o nbicel.ivo ·dC' aprrs.snr a passnA"em do 
Tli'•.l.incln. nbjrctivn qUI) 'ainrh foi drmonshrnrln pelo;; 20 votos 
·~nnlra 1 G. J'r•jritandn a nrgrncia rlr tll11 projecto da hnnratla . 
Cnmmi;.;;fio flt• Lcg-islaf)tto li .Tu5ti()a snbT'O 11m .. prnbléma· rim'ito 
ma is JWr.mcnl r pela rlnla fixa em qi1r. drvn s.<>.r resolvida a 
quPsliío ria construcr:ão rir cr..sas. 

Or·n. nestas cnndir:õrs. fico scirnlificadn agora qnc de to
riu;; a~ eml!nrlas fnrmnladas. a]lrnns- uma, r rsl a mesmo modi..: 
firnda a rcdaeçiio. seria pnssivrl ser acccita. ' 

Pnr• mri.J•n lado j:í f.i\'n occn,o.iãn o:ll' mostrar que o unico mnin , 
pPlo qnal n meu Pminrntr. er11lrga arlvm'.~ario rla lei não consc
~niJ"ia a apprnvnr,iio da unica emenda na qual consnbstnncin
ra trlfló q11r rlles rlcsrojavam pa1·n p~rmiiJir um accorrlo, m1 · 
snlicil1!i a pnlavra·pela ordrm ·ram lnmnr pnblica a sitnaçiín, 
rm QtHl a qne;;tão · I•Af:í mn ·declarar rn1e a solu~·ãO Hnicn do 
PJ•ohlrmn ,;, nãn sr f,r!llln r.hr~rnrlo a 11111 accorrln: «Carla mri 
fiq11r r~lllll-lihrrrlarlr dr acção». ' 

Eu não po~so. rlosclo n momento em que não ha nccot•dn, 
cnnclll'dat· cm qna lqnrl' solur,fín rlivr.rsa rlnqnclln a que pro~ 
trndn r:hngar. CJlHl rJ' a r:le ob.-frnil• o pr•ojeelo rmquínnto tiver 
1' . • 
'-'1'(~:19 para .1sso. · · 

Podnnl.n, o prnhlrmn esi:'L Jnncarln .em tm·mos claro~. 
O Rn. 1\fumr.r, DE f:,\RV.\r.nn - Br.m olm•os, 
O P:n. Pwr;o ne, FnnNTlN ·'- Drpo i~ rlr declaJ;m: isso com 

fpanqtwzn. ns I'I'PJ'Psentantes ela mainJ•ia procedam como' cn
lnnrlm·rm. E11 .pr·nct•rlrrri drnf.J·n .do,; dimitos qüfl me fncnl
tam n l'flg·irnrnlo r n metl .munrlnlo. (Jiuiln bmn! Mnito brm;!) 

VPm ü Mr.7.n c ri. !ir! o n ~rguinlr. 

ni~QTJEnJMENTO 

Req11ei1'o se,jn ouvido ;;obre o p1·n jeoto n,. · 35, elos te nnno, 
n Commis~iín rlc Consl il.uieão, ' 

Sala rlns s·~~sties, 15 élr dezembro do Hl22 .·.- h•inau. 3fa. 
dradn, 

' 

·~' 
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O Sr. Presidente - O lle;,;inwnlo, 110 Sl'll a•·l. hl8, niin 
J)OI'Il1il.lu a aecoilauiio du I'OQIIOI'imcmtn do nohJ'e Scnarlol' St·. 
lrirte.ll Maelmdo 1m vigeneia ria discu:;~ão elo pro,iecl.o n Hirn 
dt•poiS do !!llCI'tTnnwnlo dclln, · · 

O Sn. Irnx.I1P MWHM>o - E tem rJiscusstio depois? 

O 811 . .Pni~SIIlllN'rto: - O requeri nú,n to 11 ão tem discussão. 
ILu): Arl, 188 - «J•;• ·w·rlarlo, na mesma discu.ssão roprodu-
1ir adiamrntm;, ainda <[lll' ,_ •. m termos 011 para fins di.fferP.n
lr·s, salvo pal'[t snr n Pl'~'•.it•do, mtl.rs rio votado cm 3" rliscus
sí.io, su,inilo· a P:xarno d~ a!g·umas da.;; Commissõcs,. caso em 
iflle a ·discussão proseguirtí d(~pni~ d1'. parncor», 

O Sn. Im:-.:rw MACHADO - Qual' rJizm· qnll é depois ele 
.volnr. 

O -Sn . .PnllSIDil:-\'I'E - J)ppoi~ rle r.nct'l'l'uclo· r. antes do ~er 
.vuladn, 

O SR. JnrN.tnr !\IAOIL\Do - ls.~n mm cu se entendeu assim, 

- O Sn. Pm~SIDENTE -· 1'r.m a palav1~a o S1', Senador Justo 
CltOJ'tnonl.. (Ausente) , . 

Tem a palaVI'fl o St·. Senador• Lam·o. :)!üllcr. (Ausente). 
Nilo l1a mais m·ndnrPs in~cl'iplos. 

O 81•. Irineu Machado -· Pcc,o a palavra. 

O Sr. Presid~nte - Trm a palnvm " nobr.•~ S;~nador. 

O Sr. Irineu Machado (') - Prnfunda,. St•. P1·e~idcnt,e, 
1í mi1ilia r.moção.- e prn•que -não tÜI.d~D ·COill a 111inha velha 
J'J'anqt.wza '! proJunda ú a minha !'e volta contra o g•olpe de J'nJ•,;a 
q11~ aeaba d() ;;er· rlar!n, ,i:í nãn pela maio1·ia rln Ca;;a, ma;; Jllll' 
\'. ·EX .. , " 

O Sn. P•ngs11mwm -·· Pennit.la V . .J~x. t"lllf> Jhr~ dê inicial-
rn~ul.n Lima explieaçãn. · ·· 

Ante;; de upplicar a disposição do Hcginlt•ntn, inquit•i do 
Secretario da ;\lesa q.ual a pl'Uxe seguida no Setiudn r. r.llc nV! 
r/eu a infm•ma.ciin dr tl!~C•il'cln co111 a qual a ~lrsn pt•ocedeu. 

Vê, pois, V, r~.:;.. qur. a Mn>"a Jll'l.lfll.'cll'u eom uh."oluta 
i?onr~ãn, 

o ·sH. ]111:-\I.:U ~J..\CHAIJ'i - Xo;;,;o Hc~imcntn (. elal'i1, r•Ot'·· 
mill•l a aprcw•nlac.:ãn rli~ quan,;qut>.t' I'Cf]llrritÍICTtlns anl.t·~ de ,.,,_ 
lncln a lllitll'l'ia .. Anl1.•.- ril• mlnrln. nlín qi!CI' di?.CI', Sr. Pt·r.:'i·· 
lll•nlr, dt!pois de l'llf'l'l'1'Wla c ante,, tl1• .,,IJ((If/1!, . 

. ~nks d" I!Oiatlo, qLJr.J' r!iz.r'l' r/t!puis di! ini11i111la ,, cliscllssüo 
e nnles de voladrr. 

V. J~x .. pni.•, lirnitnu um f.!lmpn qnr. r1 n•1s~n llo~imnnl.o 
não conlireia, 

--·-
' ( • j Este discursei não foi lido pelo orador. · 
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:\las, Sr. Pr·csidenlr~. deseJo anLe~ de prosoguir nusj mi:. 
nhu~ explica..:-ües, qun V. Ex. declirmsso o nome do funccio~ 
nar•w que rleu es.<a informação a V. Ex. 

0 Sn. PIU~SJilJ~N'I'I!:- 0 Sr. Rosa .Tunior, qur- é O SCCI'Ci.aru 
da Mesa. E so V, .l!lx. nttendessc a segunda parte da rlispo~ 
siCfL'I rio ar I.. I B3, veJ•ia que á inLerprcLnção í\ pcrfeiLamc_nJe. 
cabível. 

0 SR. !IIUNJm MACHADO - Mas, porque V. Ex. permiLJ.iua 
npr·esonl.ação du J•equ.erimnnto que mandava adiar a discussão, 
ou aJrlrH, pediu a sue.pcnsilo do debate a tiS a ·uiLimaciio do os. 
!.ado do ,;i tio?- Pnr que permii,tiu a Mcsa·n apresent.ação, na 2' 
di;;eua;;ün, rio requerimento do SJ•, Lauro Müllcr de ndiamonto 
rio rldnll.o ·pura depoi-s do findo o período de. suspensão das 
garanl ia~ constitucionaes? - · 

O ar· L. J 88 dn Regimento é o segn inte: 

«E' veclarln, na mesma diseuss.ão, J•cprorluzir· aclia
n.tonl.ns, anula qtw cm Lermos nu· par·a fin;; rlil'fer·enl.us, 
;;alvn para sm• o"l)l'O,iecl.o, anlr.s 'dn vol.nrln cm 3" dJ:•
eu;;s[in,. ~uj'r~il.o a exume de algumas, da;; Cnmmissües, 
~aoo em qur, r1 rliscussãn prosc:;uirá depois dn pa1·e. 
Cl'l' (G3)~. · , · 

A nota, St·. hesidcnle, ti:l de que. su sucenJ•reu ú CMtsul
t:n Plil q11 u V. l~x. ;;c inspirnu nih) uul.o.rizava a ,inlr.rprct.noã'o 
rlnrla prln ~lrso. 

A nnt.a é a seguinte: 

:«(ô3) Encril'J'acla n 3~ discussão rlr\ um projcct.o ú 
pcrmil.l.ido y·equcrer que o .ntesmo voí a alguma Cilm
nli~sãn. Com o 11arecer de<; ta rr.ahre-~re n dis<lus,;úo. 

o r.rliamrnl.o. proposto, que dei;:11ou do ser vo~ado 
r~rn· l'all.a rle numm·n -na Cnsa (art.. 187), ·póde ser re~· 
novado nrn outro rlia. Decisão da Mesa, .rlc 31 rle main 

.de 1893.) :t · · 

Como ·podcssc o texto prestar-se a duvidas de que o rc
qnerimento não era· pormittido depois de -encerrada ,Jl dis
cu~siin, a nnla roxpl i cal.h·a tomou claro · q ne 1í p orm il.tid n n r r. 
CJ11f\f'irnrnln, dr idn rln projrcl.n a qunlquor Commissiio rlepoi;; 
ri I' l'llrl'l'l'llria a discu~~ão. A nota, porquo o l.rxl.o ,i:\ ri rixava 
clar·o -IJI!e e!'a pcrmit.Lidu- ames etc votaria a malOJ'ia e '-
cm.·r·:Hia a 3" discussão. · · 

E'. o que rliz a nota ao artigo 188. 
Si o que estava no artigo i 88 fosse isso, a no~a niío pt·e~ 

ciRuvn rxplicnt·. · · . . · . . ..· · · 
A no!.a. ri explical.ivn rio que l.ambcm. cabe,· depois do on

er;_J'l'll~1n~lo da discussão, _a apresentiu}ão 'do requerimento, e 
J.liln " swmcnte nnl.es de votada a materia. 

Não I O lexto rio artigo · 188 :é expresso : 

« •• ,1\ pm·mil.l.ido, antes de votado otri 3• discussiio, 
SJ1,icitu a. cxtimr. de algnmn. 1lus Com missões, caso em 

. que n rliscusaüo pl'oscguirá depois do. parecei'.:~! 

, 
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tamrnlanrlo, e r·. PPr.sirlcntc, que a dedicação de Lautos co!
lr.gns,. cavalloirns anrlant.c~ da líherLtarlc de imprensa, nesta 
Cu~n, n~ nlio lívo . .,:;r. l.l'nr.idn a debate arries de mim; não. posso 
r,ferxnr· dr! fawr· 11m arpclln aos r·oprcscntantcs da imprensa 
J~nto cJr•sla ~asa pUI'U qur. não se deixem mais levar pela can
lrg:! U.u~ erllrg-o~ qun olla LanLo admira o que andam por ahi. 
n ms mr Hll'-llres 11 nra csperanea. n quererem cobrir-se com 
"' lur!n'~ da re~i~lpncia,. ccr·Jris rln parl.ilha elos louros no caso 
dr. IJ'IIrrnpll(;, mas scmpr:c dcscrl.orcs npressadoa llQ. caso dr! 
fH,:·ig" I' rk l.rnhalho. -. 

Porqun lumhmn nito rli.zcr· com a minha fr·anqucza brn-· 
t :ri rlo sr!mpr·c: os amigo~ rieilicadns qn~ a causa da imprensa 
tum· rll!l!ta casa pr(}eisam mais do que ella triumphe porqm 
saller11 Q!lf! a sí:rlvar,:ü.n do pr•ojcdo só resunaria da- ctémora no 
drbuV!, o a ccssaciLo rio estado elo si IJo. Tudo mais Sr. Pra~Idcul.'l, 
1!111Cjllf' nfto dixnl:-n t~anrhem·? - rí prelenllr.r insinuar tllll e~-

. tnr•(:c1 ~ uma dNlrca,eao qne u cxpcriencia demonstra negativa. 
nwnt f'. Niln po.gso por isso dl!ixar rio estender· a mão, num 
G'I!SI." rfc ng!·n(ccimr:nln, ao mcn digno companheiro de ban
e:t::,t. r·:11 n.r•u nornn r- no da defesa dosprincipios IiJ··arnos, r•clos 
I.'SfnJ'(;os· vi~;orosr.1~ que o sen talento. a sna nutnr·idadc c o seu 
vr.l :11' I: U%1'ln a:1 csfMCO i~olu:J, ,,- ilxha11st.iYo f\111' a d1~fcsa d!\s~a 

· crnsa \'l'm c::iromr1o rir mim, e.- desgraçada sit.nação!- es
for·çn SL ]iPrior· J1:r•sr11o :í minha \'ontnclc c ás minhas forças . 

• 11\ lJill! V; g:;,_ obriga no rlebatc, ,i à qnc elle, o· annunciado 
golpr~ dr. for·ça, como se esperava não.veiu ·da maioria., mas do 
ropr•esPnl.antr. da maioria na pr·csidencia da cnsn, congratulan~ 
do-mi'! com os nnvos mol·dcs e processos que a politica ria fun'
cnfin neul I' a r! c l'ice-Presidenf.c dcscer,ra ante os nossos olhos, 
cÍ1!.rn corujnsamPntc na pugna, muilo pouco mas muito bqm 
acoJilpanhado. _ 

·Sr, Presidént.'c, muitas vezes na tribuna fui chamado {t 
íliscnssão .da ma leria, .cJizendo_-sc que a opposição. obstinada ao· 
prnjcctn nfio queria rliscu J.il-o, queria--apenas obstruil-o. 

Os annaes dão testemunho de que . em toda -a cerrada: 
campanha .que vinham fazendo . contra o vergonhoso pro
jucl.o, trisl.c documento da nossa mont.alidade e da nossn:·flc-: 
xibilidaclc moral c inlcllectunl. não ha. nessa luta, não h:Ji 
nessa. campanha um só discurs-1 qrrr. não seja do cornbnte cer
r::trla, c!-~ eomJ·at.~ tenaz <i proposi9ão Muito poucas vczr.s mo 
trnho rlesviailo rio a~snmpl.o dn projecto. Mas, qum· di~cnfindo 
pnla arrJonf, quer·· discuJ,ifl{lo as Jli'Oposir;Õ!);; nn l_l_!'o,jnctos unt.e
l'iilrr!s~· na cr·dPJll rJu· dia, rm l.odn;; ''~sas llcruswe;;, sempr.·r• o 
mr.u.r1/ama ?~" r:es.l't!s lr.•rn obrdAr:icln ao l'im cnllimado por.· rnirn: 
o· cnrnhaln iL lei contra a llllprensa. · 

. · Dovn, p01'r\m, antes rir iniciar a cr·iti~a dn rrojr.cto, dizer 
al((llli1'a cnu~u -snhr·c· o l'r·ucnsso dn nccôrrlo. - . 

· · _Iniciado por· nm. 11111\'imimlo g·1•rwr·n;.n rios 8rR .. ~rnncl'l!'I?S 
N i l'l Pe~-:\1\ hn, Antonin _Axor·-~rln e Ber11:u:~n ~~ on. to ll'll, parec~a 
fllJ!\ nl!P 1a RI'L' enr'll!Hin üc r·~ltrr, Nn·l'ellrl1an rmtlrzhrlll w' snlnn 
'rir .. Jrnnr,a, 1111 salão <lolll'arlo de-. ln Casa, s". adruYa JWrscnto 
nnm qllic;:clla d '· srnachi'I'S Fiellll rlrlibet·nrl•1, depois de lnnga 
l'lln\'I'J'PI\ 1'11fl.'l' HI'JillrliiJ'r•S J'lrl'i.PIJel'lltPS ll f.OrJUS US Clli'I'MJ1Ii'S ]lll- '" 
lif.it'll~. · ~"111 a IJ•enor JlJ'IJOI'rrrptwitn _pu r· I ida·ria: srm a indag·a-
niio drtr< or•ig-1!n::: du pt·oi·I!CLn, duqtiellcs que a\1\ enl.ito IIi" linllnnr 
élndo u sut<' l'rJsponsal,llitlade S'OVcl'nnmcnllll, - porquo o as-
~umpto dcvosse sot• e:-mmlnndo por uma· oommissüo quo, p.or 
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inrlica('iHI do Sr. SnarP;; do;; ::!nnl.n;;, foi a riiJ Jnsti\·a r• Legis
lat}iín. O nlvitr.·e pl'OP"''·" tlt'lo nollre rrqH'r!sentnntt! rio llio 
Grandn du f;1rl nii'l'f!Cf!U n apnio do Sr·. A, ,\zet•edn e elo Sr. 

Her'tHlt'Llo ~loulcit·u. ,\s~im, convencionou-se fJIIr nos dias ;;e
guinlcs - ::;a!llradn, domingo, ~ng·1mrln- tet·r·a, qual'la .r qninlu
fr'it.·n- q11o I!f\;;, dtJ 11111 r) outJ·o·earnpn, pnsRn;;M,mos l'm revi;;ta 
o assnrnpl.n. rn•n:or•J•r•ssenFrs " JH'njrcln .r f.ndas as onrrrHia;; dr: 
inipnt•l.ancin. '''" i'J'f'srnr.n rle lorlnR o.~ Rt'IHJrlnrf.'s intr•rr:'sadns 
f' lJIII' l'lllll]lill'CCI'l':llll Üfjl:II.']J.ll l'f'lHlião. · . 

li: .. nm r.ts s,.,. A n [nn i n Azr•t•erln, Het•narcln l\f on lt:it•n, Lauro 
· :\ltrlil)l', Lut!l'ft :-i11rlt·r\, \'~:spru:in dr Abl'l)ll, lndio dn Hl'Usil, .Je
r·onrmo .\lonteit'"• Manoel Hm·bn. Sna.t'tJS dus Santos, Palllo tln 
.Ft:on,Lin, Urlllt~alo ltollemherg, AÍitonin !\lnniz, Carlos Barbosa, 
({J.w sn l'izr.m 'r·cpre~rmtar pelo sr·. Vcspucin de Abt'ClL Delibe
J·ou-sr qnc a nuüm·ia seria camurariammllo discutida n cstu
dacla r.rn prcsr1wa dP t,nrlns. na Comniissão. . . . 

N~ di!! sPguiuttJ havia 1reunião na Commissão ~1e J~sU1;a 
e Legula~an. Eslavam P''''"nn te,; a o lia, ,;oh a pr·es1denC!a do 
Sr. Euzehio du Andt·adn, en, ns Sr·s. Hl't'llUIYio l\lont.ciru, ~la
noel Borba. r.• :ruronyJI!O Monteiro. -0 Sr.· Ar[olpho·Gnrcln, em 
vez de l'ietu· rwsLa capilul pm:a acompanhar a questão, rwson
tou-se aeintosamcntr' [Hll'a S: Panln. Ri S . .Ex; hayia sirl'l ou
Yiclo, ant.r•;; riu Sr. ,\. Azet'f'dn l.t•azcr· a s11a proposta .a nô.-; 
outr·ns, r r!Ppnis dr scJ' votado n ndiamcntn pot• cinco tlias; 
si S. Ex. havia ~i .. J .. , ouvido sobrf' o plano pJ•etcndi.do, niiil 
podia, de morJo algum, deixar de fiem• nrsla Capil.al para pl'e
siclir os nossos l.r·abalhos. 

Ausentou-sr~ tJ :;ô I'Ollou antc-hontem, nn ultimo dia ·do 
pt'azr:t. Na ;;e;;s;io <.li.~ sal.tballo [HL';:iacln, prnsiclida polo Sr. Eu
sel:ritJ cln AHclt·ncle. r~" lhe dissl': «Eslú CIWN'tHlo uquelle prazo 
pat·u oxnminàt·mos as emendas. Vamos procr•<elel' a essa exame. 

· Vamos eontlrinu,:· ~~~ nomes rlns ScnaclorP~ qno elevem ser cha-
mado;;. . · . 

E ello me l'e.-;poncleu: «:'f;io; depois J'ullarei eom · von~} ;;n-
llt•c a qLlCSlãu». __ · · _ 

l~n· disse: (i\las eu I'OU a1·g·aniza_t' a r;tJlar,~ão». Orgaüizei-a e 
passeia-a· rt todos os. collcgas pal'U vct·.ifiearc·m si fallava al
gn 111 IIII II H~. 1-'i!il.ns as ·r:m·r·ecí~Õe:s, accrescenliados os .nomes, en
t.J·rguei-a .ao S:. l~u:sl!llio de Anch·adc, que a deixou sobre a 
JJlt'sa dnanLe tiP si. A11 l.e,:·minar a ses;;ão disse-me o Sr·. Eu
sehin rlf' Andmrlt~: «Voei) mr, dá a t•olaf•ãtt das c•mcurlas do que 
faz CJLH'Siiio, pnJ·qtw nsluu cn!llpJ•omcttido com u Senador Gorclo 
a mnnclm· e~la r·clnr:io, pot· tcll'grnmma. alé lel'r~u-I'rira. . ' .. •. 

. llrpliqLiroi: "!\las nãn t\ isso n C[ttt' fni corrrbinadn, O que 
Joi comhimuJo não foi uh~oiJLtumento qJLc V. l~x .. 110111 o Se
nador Gorrlt.t l'n,:sern "" .inizr.s dt>sla ll\Ui.l'l'ta. • · · 

Tsln 11 nmu srli'I·C de :ll'biL.··amnnto urniga,'el c dt.' hnnm en
lt't~ ~:nrrtedn~PS, EIIP não pt\dn ~PI' ,i11iz ·om úuusu ]ll'O[H'ia o 
como o!! e nan vr•m \'netl com·oqrrR a J'Otllliiio». · 

«:\'ão a cnn\'llro~. I'espomlt>u-nw. F., voltando-se 'para mim: 
"ID.tJ. niio t'lmr:HLl'ri o;; collr;;·ns pnrn essa !'I'·Linião; :yncl! si quizcl' 
QllO O i'U(~lU. . . • 

.Fiqtwi ·'lii'Jli'Pltr.lHlido com à t'f''sposla do collega o pc,:o
cebi. desde logo, n inlrnnsigcncia, a rcsistcneili por pnrtc cloH 

· nossos aclycrsnrio;;, 
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Cnm·icl,!i-o nn1·arnenle n r·econshlm·n,r• o aeto. Declarou
rnn qr111 não, Qrre a!J,;o!utnmenlu não J'nria essa t·ctmifw nern 
assisl.ir·ia a elln. · 

Na ~eg-rrori:H'rinr a Corhrni;;siin tnrnrinou o~ ~~!u..; l.r·aba
ll!o,; drp11i..; .do 'I. lJ:! ela lul'dc u, nesse lllO~rno dia. pr·oeu,::oi 
rH:·,;I.Ii r·,.•einlo o ~"nador· :\zer·,~do. expondo-lhe o que ltavm, 
nan:anclo l.amlH!rrr us faelll.'i an meu l'lllinentc• e"llega u visi
nho. Sr·. Armador Paulo do ProntiJI . 

.Pr·nerrr·ancl" n SPrrarJor.· Aznr•ndu pal'a !Jw üizer o qtro ha
via. S. Ex. convidou-nw para na Jllanltfí segninto ·jr {t sua 
·rasa. 

Chr·~;·unclo 1:\ r• dizt•ndo-llrc qrw r1Sia reunião se J'nr·ia· ne
ecssaJ•in por•qtw ,.,.a lll!cessn;:·in n · inle!'vr:·nção de todo;;, porque 
cu alr! faxia quesl :i o dr! que S. Ex. e D Senador· Bcl'nardo Mou
l.eiro assisf.issem a totlu I) d'bbate e conhec.csscm a mat.crJa am
plammH'l dr modo a. poderem votar com() arbitras em uma 
questão clesla nalul·r~za, S . .T~x. respondeu-me que isto et•a 
absolulanwJlttl impossivl'l porque nem o. presidente nem 0 
vice-p,:·esidcnle da Comrnissãn acccilnrinm csla solução. 

O Sn. i\IJliUJiJ. TJJ·: Go~m:.\LltrJ _:_Quacs craÍ'Il os arbilms? 
O Srt. IJUXJW !\IACJUDO - :mram r!sscs dou;; que rcprcsen

Juvam u grrrpo ele V. Ex. 

O SJt., P,IUJ.O DE FJWN'J'IN - Erarrf os ·Srs. Senadores A. 
Azcrcclo e Bernardo :\Ionlc·iro. -

O SH·. lBrNJW i\hcH.IDn - TinlraJJIOs· lodos podet·us. nós 
lrc•R, ela Commissíio. • 

O SJL ., ~lJGU!lJ. JJE CMWALHO - Quem 'I 
O Sn . .Po~vr.u DE J.•'noN'l'JN - Eram os S:·s. Irineu MacllaJo, 

B_orJm e .Jcronrmo Monteiro. 

O Sn. AlrGVEr. DF. CA!lVAÚ-rp -- Quaes eram o.~ arbiLros? 
O SJt. fJUNE!J 1\L\CHAno ·- Eram os Srs. Bernardo Mon

teiro n A." Azcreclo, 
De modn que r\ curioso isso. Nl\s iamos di"cu•ir.· o assum-· 

· pto ern fJJ'CSL'JH;.a [/,) adi·ersarios, acceitandD-ns 1.'111110 m·llitr.•os, 
mas e !los .. não o ncccitavam, quot·iam set· .iuízes cm causa 
pl'opria. 

Estou J•e,ln!Jolccendn os factos para 'deixai.' bem claro ao 
pai~ que Jll'oerlclemos com espírito clP Cll!·Cilll':l L' com toda,n 

. icn!durli! PI'reisu, i! ''" afl'it•mo lealmcnl.c niio .;rí a S. Ex. 
ri1mo an ~r· .. Brr·nar·dn MonLI.>it•o rrur> mt~ sujeitaria com n 'VB·· 
1'r?diclmn da anLuridadc rln SS. EEx. si quimssc·m t•esolvcr a 
qnrsliio snlll'n o pon/,o dr vista Leclm ien, 

Niio pMsu. pm· igsn; neccila1', Sr·. Prnsidcnl.c, .a si! uur,ilo 
en1 qnt• nos encoul.ramos. 

o SJ•, Adn!phll c:or·do reeu~nn I!S~:l I'CIIIlHill, :i qnal de
Yrl'illlll liO!llp1~l'ilCI'I' ns /Wnrcl'rs desta CnRa. ftecuRou-sc o 
81'. Eu~l'hin c! r AnL!racJp a pt•ornoYr>r· r.s~a J'I!LJniií,; u ti assisLit· 
11 e!ln. 'l'ii'P ''" rln ir·,·cnmo /'rli [H'IIlll[l/.anwniP, :\casa do Sr. 
:\~ut'l'dn. dizr•r·-litl' ![llaP~ ns pnnlns l'nndnmenLues n Íl.'t'Gdu
d.iv,•is. Sll]ll't' n;; cpmrs nt''" insistimos, pm·qnc clles onvolviam 
IJI!r..-d,jt•s ti~ l'riueipio. Pum mim, os pontos r~piLac.s eram 

,f 

" 
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estes: 1°, pcnaliuades; :!.", systomas do rospons~bilidade; 3o, 
direito ele rosposl.a e dircil.o do rcctil'icaçãn; 4", processo. 

Os nossos n-clvorsnrios dcclat·aram ao St·. A~m·cdo que não 
accoitavam, cm nenhuma. questão do principio:,, em nenhum 
dcs~es ponlus ·capitacs, nenhum llCCÔ!~do -- .n[•> acoeilavam 
modificação alguma; nada queriam que modil'icasso a listru
otllt':t do lJJ'O.iecl.o. Sú acceil.avam emendas . de importancia 
mui to rcmol.a ou ele caracter additivo. 

Esíá cl:it·o, portanto, .Sr. Presidente, qtw o~ Mssoe adyer-
sarios ·não que1•iiun ceder cousa alguma c f'icav·Jm inflcxivel
mc.•nle no ~cu ponto do visl~t. As emendas que elles vieram, 
afmal, a aeccilar, sãü de um caracter prol'undamenle secun
dado. 

J"amen Ln que o Sr. Antonio Azereào· nãn assista ao meu 
diseursu, ]JOI'qtw o Senado verifica~·ia que não estou faltan- . 
do ú vmxlndc. A minl1a narraf.iva é a oxprcssãn fiel da ver-. 
ducle. · · • · 

As emendas que os Srs. Presidente c Vicc-PresidonLe da 
Cnmmi~são de Justiça accoitavam - não sei ainda se accei-
tarão - são apenas as SegufntrJS; . . . 

A dn n. ·17: ~~'ii o darão logur ti acção penal a publicação 
into~t·al ou 11 rc~untida d11s. llcbatc.s nus Casas legislativas l'e
deJ·ao~ ou egfarJoaps 1111 munieipacs, elos rclatorios Otl do qual-
quer oult·o cscl'ipto impresso poJ• ordem da· Mesa.~ . . 

A du n. 51: «A rn!isão. a quo tenham rlc·ser recolhidos 
os twcusar!oB pnt· doliclos ·de impt·on~n. será sempre disLincta 
da.~ exisl.cnlus para os réos dos clclictos communs .» ; __ 

.'\. ele n. 0.\: «X os c.J•iTnes de injur·ia o calumnin, a ac~<ão 
flcnal e a cnndcmnaçiio prcsct•evem em do.ns .annos.~ • 

· Não soi mais·qual seJa n emenda que tSS. ·EExs. admit-. 
lum Ycnlta a ter o vol.n fnvoravcl elo Senado. 

·EsLaboleccu-sc, dnntro desta uma diétad11ra ferr•ea contr·a 
o direito ·ele opinião dos collegnH. O «m'ê ou mot'l'C) foi insti
tuído o n Senado só >poderá votar e approvar aquillo · que, 
eon.lm ·princípios, contra disposir;ões de codigos dos povos 
mais cull.os, contra as lições de juristas o publicistas da maior 
autoridade, do fama universal e os outros povos 1hajam in.;;Li
ruido. Nada disso abula a opinião da maioJ•ía. ·Fez-se disso 
uma quc;;tão de crõ ou mo.l'l'C para a. satisfação do~uma rai
clilrlc" morbidn, rio uma .incompotencia céga, do u.ma surdez 
mconscicnLo a iodos ps reclamos da sc.iencia, a todas as oxi-
gcncius da con;;cionciu moderna. · 

:'i!'il-sc, pois, que as emendas acccitns se referem a assurn
ptos llc pouca importancia, de princípios que níio suscitam 

, discussão. · 
A muiol'in da Gonunissão, pelo seu Presidente o Vice

Prosidontc, só accciLou aquollas emendas, que regiam os ca
.sos po~lcriorr.s t\ condemnacão dos jornalistas, isto é, só cm 
rnatcria de prcscripçiio c só cm mnte!'in de Jogar cm que el-
les devem sot• encarcerados. . 

E' curinso. Apenas uma excepção fizeram SS .. EExs. : a 
que ~xcluo da t•csponsabil irlnde [H•nnl. o .Jornalista que I?Ubl !
cat· os dclJnl.cs cm extenso ou r~e~umJdos rins- Casas legJslatJ
\'fl~. Onrlo poi;; ccc!Ol'nm cousa alguma,· Sr. ProsidonLo? Cc
rll•rtllll 1wssa omondn relativa :t pnblloacão dos debntos pnJ•la
menLn.t·o,; · pot•qllfJ nüo 1m via forc.a humana capuz do evitar a 
llUblicncão do debato parlamentar quo o proprio sitio não. 
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cxe!uiu da pu!Jiieitlnde, o n· Jll'Oili'ÍO Supremo Tribunal man
eJou Pllhl.icnl' durante o estado rio Rif.io. 

C:ci'!r)J'nm, pnrtnnf.o, Ji!~CJIIilln que não lhos o,ra lieil.o I'IJ·· 
CIISUJ', pn1·quu ,i:í o ju!gamcnl.o Pl'rivio rio Supl'cmo Tl'ibunal 
culJ(Jnn;núi'U a eensUI'll policial IJ como incunstil.ucional, o lnm
·nnmrnlo dnR debalcs parlarnrnl.apcs. considcranrlo cnndicão 
lllliCI'C'IILu ao exerclc1u ria snl.Je1•aniu nacional no casn elo ha
lleas-r•flrpn.v i1npetraclo· pelo Deput,ado .!\!acedo So11res cm fa
YOl' ci'O hn]Jm•r•ial, a pnblicldaclc rios dcbnLes parlamcnLarcs, 
condíc.iio .l'i ne qua· do mnnrlaln l~gislalivo. 

J'íu CJlie cedt•1·am, üllfü0? Godc1•am cm mateda' de prescd
Jit~iio, por·que o .in1•nnlir;!n#.i{t rsf.i\ enndrmmncln, e .f:cdcrfim na 
di~pwii(;fin que manda oncarccr•al-os em Jogai' nãn tlcsf.inado 
:w,; t'éos r.lr• ~~J'llllOS comrnuus, fJOrquc aeroditam qtw os jorna
lisfas l1fio de ir busca.1' o din!hciro seja ónclc i'ór rJ como l'ór, 
JHII'!I e vi l.n r• n terror, n desnsf.r·c cln oncarccramen to. 

Vo.iamos agora nULI'O ponlo..Jif.igioso. ú Simaclo ollvindo 
o mru cJi,;clll',;o · Lf:t'tl ma1s cnmplef.a cerLew do que a nossa 
rcsistencia ó fciLa cm nom~ de principins. 
. Vr\ j)nís, V. Ex., na simples narrativa que Mabei tle fa

zer, iJile M. nrlv•wsurioM da imprensa, que os aul.oros desse 
projecto Yergonhoso, faltahun á sua palavra, á sua honra,. 
aos Hous oompJ•omissos, :!'oram desleacs para comnosco e ~ara. 
e0111 n PI'OPI'ÍO Sonwdo, Qara tom os leaders do Senado. 

Enlczaram ·as suas resist.enci.;~s, não quizemm dar ou
vidos, nãn !(uizcra:m aJ•bitra:;ens, O 'Bena;do· ~bc. l{lolls. 'l · 
n•l'iJáde. O Senado, pois, conhece com pleMs .detalhes o qnc 
:ifl pusson para· ·cllmpriment.o desse f·a:moso acc~T·do. Sirv;~- . 

. ;no o j'uixo 'da Nat'flo, sirva-me a opdniã.o dos posf,e;ros, .iul
gando · a minha conclucta c a minha seronid.ade pela defesa 
da lllinha al.f.íf.udc ncst.a •Questão, em que ella é impessoal, 
snpr.rirn• ;'t.~ cnnt.snllus de nromonto, . volto apenas os ol1hos 
para o ÚI~IJJ•o cnm a· lar.ga expcriencia que as liccões do pa.>
sado nos düo para guiarem o i:wsso ca.min:ho na linha I·ecta 
em defesa desse ·principio rssencial do regímen. 

· O nrt. 1." do pro:iectr> que tanto imptlQTUJi, logo na sua 
- 1" pn.rL!i, dispõe r.• seguintt. 

«CnnRf.ítno abuso rlc liberdade de ·manifestação de 
pensamento pela imprensa os crimes .prfllv.istos . nos 
arl~. 126, 315 o 317. do Codigo Penal c os arts. 122, 
do dccJ•oto de .17 de ,)aneiro.dol!l21.» 

. . . 

• \peua:s·, nesse momento, Sl'. Presidente, a . casa ta.nto 
ini.cH·es~e mostra poJo assumpf,Cl, que apenas se aohnm pre
sentes os Srs. Scuwdores J•aulo do :b'.rontin, Vida! Roamos, 
Anf.onio Muniz Joronymo ·Monteiro, alén1 dos Srs. Senadora~ 
Caiado c Ncry. E,. Sr. Pr!ll'idento. onmn parece que n. Casa 
se acha faUgaua, pediria a 'V; 'Ex: que consent.isscr no ad:iu
monl.o do debal:c para amunhã,. !'icando .cu com a palavra 

· para prosoguir nas minhas considerações, 
O S!l· !'RESIDENTE - O Sr. Senador Iriuou .Machado re-

quer o wvantamen!.o da sesEão. , 
Os St·s. que votam a fnvuJ•, quoil·rttn . lc.l'nnl.ar~~c. 

(Pausa.) 
- Queiram lovantaJ•~só 'Os S.t·s. que votan] contra. 

:V o taram 6 .'a favo.r e 13 contra. · 
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.Foi t't'.ioilatlo 11 rei]UI't'Íllll!nln dtl V. Ex. 
O Sn. lnrNEn ·,\LII:Ho~l!o i,JJroscrJuill(/o) - Sr. l'rcsidoni.·J, 

n ntctt inl.nifr, 1'11i apPna~ ettllYiclnt· ns eollt•gas a sit·cm ao rc
eintn OIIVÍI' 11 dt•li:til', 

O SH. :lltt:t'"l· DE CAtii'M.U.II - .\. cttraptH;.a não mo càbe, 
pttt'qtJI~ f 1'11 hn r•.•l nd11 pre,;ontt•. 

O SH. ftii!'IIIU J\I.,ICHADO - EtilOtt (fiscntindn a ·malcria do 
pro.iuelo P etlltt f!l':tndr I!Spanio mcn VC!jo os St•;;. Scnrut.IOI'e:; 
!ir' anilr•nütn•ttt utn"a um tiro ;;aJa. Sei bclll que a n\i.nllal pa
inort·a não 1\ de gmi1de infrJ•t!:<Ht.'. Ma", como o assumplo I) do 
mag·tHt itnpot·lmwia. Yirn pcdit· noH nollrcs Senadores que' me 
honmm com n ~un n;;~istcncia. nas considcrnc.ões que estou 
fazendú. 

O nl'i. J" dn pt·o.jr.•(d.'t rlh ,., scg·uinl~: «Cuti.,l.ilncm iilJuso.~ 
· dn liltr!:·dadn rlt' mnnil't!slar.·üo do pensamento pl.lla imprensa os 

CI'Ílllr.:3 pl'CYi.'íiO~ nos :tt'I.R. 126, 315 tl 3'17 do. Codigo Penal». 

Ora. o tlt'l. 12ü Jo Codig·o Ponal úiz o ,,Hg·uinle: · 

«l'J"IJ\'IIeat· dit'r•clumcnte pnr esct·iptos rJ il1lJlt'cs,;os 
quo ,,e distl'iimü•,,m pot• mais tlo I 5 poss.)ns, ou por clis- • 
Ct:J'HOt< pt·ol'l!:'i•lt'ls. ü111 l'1!1111iões vulllicaii, a pratica elos 
e1.·imr.s I!RpP.cifieado>: nos capítulos 1 ·e Ill drsscs crimes 
e no!' ili·•~'t'Ros eqpilulos prccerJentrs.~ 

P;l"snm, pois, a úllll>.'tituir dr!lictns do ímrirensa os dís
.eut'S('S N'Ofr•ridos r'm t·et:Htiõ~~ pnblicas, na praça publica e dos 
CJ•Wr.s J'l.!;;ullrrn JH'Ovoea~fw direeta para a pratica dos crimes 
rspPcificnrlo' nos tlOfiltulos I r UI dr•sscs titulas, qne rí o sr.-
1!'11 ndn ,·Jo Cocii!!n Pena I. · · · · 

Pa:s.~nm lamhf>m. Sr. Presidente, a eonst1fttir delictos da 
iJnpl'()JlSU OS àiSClli'SúS prnfcridos em praça publica, cm Jogar 
puhlico. incífanclo actos de violoncia, os dclictos contra o ti'a-

1 . ' bal .i o. . 
Tem(),,, r,ois, duas modn!idade5 novas nos dclictos de im-. 

prrnsn; siio os dclic~oo; ct•aes, isto r\, os dicnrsO$ proferidos nas 
praças publicas qnc pa>'~am a ser de ora em diant.e crimes do 
imprrmsn. . . . 

Si iRsn ni1o r. n l!lit) eslava nn prn,icci.o, clisp·osii,1ão feita 
ltprossadaml'nte r a /11. rl;ablc: si isso não 6 uma demonstração 
do dll8Cilôo r de ig·notl'll\1eia. nãn sni o quo possa f,f!stemunhaT' · 
o zelo .~ a compétcncía legislativa. . 

O pnr~gmpho priT)'H!iro rs!Jahrlccc 'n: sysr.tlrnll ele pcnnli
rlndos. Assim. as. penaltJarlcs dos nrts. 310 ·e 3HI eram ns se
guintes: no cnso dn ai' L 3'16, de 500$ a ·r :000$; no ouso do 
!IJ'I ... 1![1, dr! .',00$ n 8110.~000. Nos cnsos dn § 2• do nrt. 310, ·300$ 
n GOD$000. . · · . 

Pois hem. sr.nhO!'e~. os pr.nnlidad~s nhi sflo Jcvnntndn~ at1\ 
n f!t!ltnl i'll rlp 8:000$. i;;tn r\ lnvanlnm-s~ as mnltns dn 800$ a 
J :OOOlJ;, nU• R:Ofl0$(1110. Kn cMn do nrl. !26, r:lo Codigo Penal, 
110s ch:~mndos et'imt)~ dn rnsiRt~ncin, · cstnbolr.cc-se, em logm• 
{]!' ponu. dn pt·isiio rle •um n t.rrs mo~e~. n pena dn mnll.a dn 
5:000$ a 15 :000$000. · 

Pc1;gunlu: citw 1) mais gravo pur·a um ·IJomom polll'r., n 
multa do n:OIJ08 a lií:llOU$ on a pt•isiio cellulm· por um 
n tros mezrs. (Pauso.) 

' 
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.Sr. Presidente, reqLlisitei da Mesa o exemplar da lei elo 
1021. Acabo de recebe!' infOJ'mat}ão de que es·sc volume so 
acha ·em poder do I'!'csidentc da nossa Commissão. 

O Sr. SenadO!' AnLtmio ,Ar.ercdo entendeu que as penuli-
dude:l pecuniarias não eram de gravidade. · 

l\'ão ti a primeira. vez que se examina ·em Direito csl:t 
qucstfw; não é a primeira vez que á mentalidade humana põt.~ 
este problema,, · \' 

:E;' ,insta, é moral a applicacão de penalidades pacuniarias 
nos dclictos de imprensa'? 

Dcnl.rc os monumentos de :>ua eloqucncia, que foi a mais 
alia da língua lul.ina no scculo passado. o mais eloq,uente ·c Cl: 
mais monumental é dcviclo 1i oração de Emi!io Castcllar eiu 
1Si8. Interroga· o grande .orador hespanhol: · · 

«Afastado 9 pri_ncipio da. prévia ccnsura,')remos 
até as penas peoumarJas·? De nenhuma maninra, · se
nhores; as penas pccuniarias· estão condemnadas com 
11ma só reflexão: J•oprcsenl.am a impunidade para Ci 
rico c a imínossibilidacle ele ·escrevei' para o pobre. B si: 
não admiltimos as penas pecunia!•ias, admitt.iremos o 
·principio funclamcnlal desse projecto? 1\Icnos ainda, 
por mais absurdo e mais arbitraria.» · 

~ 

Exactamente ó o caso do confisco dos bens. Responde a 
esse instHut.o, elo mesmp modo, com as execuções instituída~ 
no presente projecto., ,~ 

'A: critica feita cm lffi'S pelo grande tribuno era a se .. 
guintc: ,1 

(Que diríeis de um juiz decidido a perseguir uma 
cscnlacla, c wpprehendcmrlo a escada depois ãiS de.ixar !.i
vre o cscalante? Que diríeis de um juiz enforcanclo C: 
punhal c deixando soJLo o assas·sino? Senhores, o prin
cipio ela Commissão, o principio fundamental desta lef 
não pódc ser adrl1ittido. Logo, chegues ás penas affli,; 
ctivns, ás penas pessoaes, Jogo sois mais cru eis do ·que 
nós. · 

:• •.' •.,. •.• .. •:• •:• •.••.• o.·.···.' ••.•• ',., o •••• o.,·, •••••• , ........ , ......... , 
Assim é que todos os cidadãos devem ter clü•eit.o ;Jr.i 

publicar Jivremcnl.n as suas idéas. e não elevem exislill 
essas limil.ações absurdas, fal&'as, ]Ycl'igosus c inircua~. 
Niio, não quciracs que assistamos a este proJecto de lei, 
.quando vinculacs o c! iroil.o mais ingcnito da natureza 
humana em crescidissimo censo. Temos os eleitores 
municipucs de trcs pesetas. como o chamava o Sr. Prc~ 
siclcnto d~t Conselho de Ministros; Lemos os nlcil.orc.;; 
polil.icos ele 25 pesetas; vamos ler agora os cscriptorc.:;: 
]mblicos elo 500 pesetas •. 

Escrever! A commnnhün das almas. mediante a qual 
se suslonl.um. umas por m1l1'US, as idô,1s, como as r.strcl
lus 1w céo. E,·crover! A ·necessidade de Nvolur-so o 
e:>piJ·if.o como ele diJ'l'undir-se a lux; escrever Lanl.o 
onmo cJ•em·, tanto como erigir um mundo de icll?as in
·fini(as, sobr~ .~, mMcrJu §ujgJ.tl1 4 f!l~l!lidªcl~ c íL forQu; 

~ s.~ .,.,_ Y.o\,: ·~ · 21 
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escrever I 1~anto eomo incubar os pcnsamenLos nas alma~ 
por vir, pui' cllegaJ' a e~l.o mundo; oó'cravcrl Exclusiw 
privilegio do gcnio, dom do céo, officio ciivino; o di
reil.o 1.le ese1·ever adsl.ricLo à fOI'I.una, ú. hci·anca, á eco
nomia, si quizcrrles, a tudo, mcno:> áquil!o cm que so 
esLriba es~c direito,, tís faculdades ela alma ]HII11.Uia, com 
a qual não Hómcnl.c destruis·~ os codigos l.ransitoi·ios 
por vli:> I!Oncedidos_.pura regular u Estado, mas que cor
ri;:ds l.amhem os eternos cocligos dados por Deus á Hu
manidade tl á Natureza. 

A h I Srs. Deputados! Como desconhece a humani
llude esse proj.ccto. P'osso clizaL'-vos quo os maiores os
cripl.orcs hcspunhoes não pagam 500 pcset.as elo con
Lri.buiçlio .porque a economia e ll lum·o não estão entre 
as virtudes creadoras da arLc· e. da impron~a. Póde-se 
dizer mais: que .;;i essllf.l 500 ·pcsnta~ siio pa~n~s uo fim 

. da vida, quando se tem uma rol'l.1ma solida, nã11 sr! 
pugant tio principio, quando as paixões fm·vcm. quan
do a. inl.cll igcneia i'lot·esse, quando o corar;ão lmLe, quan-

. tio se .sent.e a força ncccssaria para exercer o mais dif-
fieil mi,;l.rlr: o <la imprensa. · 
• • • • • • • • • o • • • o • • • • • • o •• o • o o • • • • • • .. • • o o • 

· Estudei, como os recordava aqui h a h cm poucus 
·dias o mais eloquente dos oradot'es dnsl.a Cu,mam, cs
Ludoi com Lodos os ilustres ,ioven.s, com l.odo~ o~ ge
nio<> que l'ig·uraram n.a primeim linha no · ''·~l.arlo no 
furo, na ti'ilmna, na imprensa, no I.!Ieall'o, dut·anlc o 
ultimo Jus! t'c Todos nllcs era III gi"and.e~ 1mlfw, como 
s[io !Io,io. Levavam :í sua l'rcnlr.l. a ehanuna do g·enin 
c em saa v ida os sig·naes ele prcd,!sl.ina,;ão .. 

;Eserevi:tm como hoje escrevem; fallav.am como 
bo.ie falJam; uompunha,m oomo hoje I!Ompõcm, aitul.a 
'l]Uc lhes 1'altasse a madureza natural de, r.alcnto c o~ 
t.hcsouros da experiencia; eram tão gTandcs como silu 
ho.i c e nós os admira vamos com a. ud mil'ação ria ,ju
ventude, que nfto tem limite. Ma~ Ol'am acaso os mab 
I'icos os de sua classe ? Eram os mais poht'es c isl.o 
os honra porque com raras excepr.1ücs e algumas dellu.o 
estão bem perto de 'mim, com raras excr:lpções, :1quell1J 
que recebe ela providencia um 'grande pal.rimonio· in
tcl'leetual, recebe, POL' ouLro laclo, um escasso palrimo-

. nio maLcria,l. 
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 t ·o o o o o o o o •I 

Teu hu. cm grande uln·eso !tS: vi t·Lulle~ do I !'alm) h o, 
da cconomut, da. accumu amw r.lw·lllmpo e rlc liinhun•o; 
ma;; en os digo que .iâ pódê hastnnL" '' CllfJitnl com S•m~ 
privilegias nalm'a,es; não lhe aceresccnl r) i, diJ n•.•nhn
ma l't'1rma, privilegias excessivos; porque eRI.eR, (t tlla
ncit·a de certos metucs, que !.cem a tn·opt'ierlade do ai
I.I·ahir o raio, t.ccm u propt'ieclade do alLt·ahit' a explo
são c os estalidos do,s revoluçõe,;;, Sulvao o cupiLul desse 
novo perigo,, 

Creio que não çóclem haVCl' consitleraçües de maior ai~ 
c:\nce do que essas de ordem moral e elo ordem tmivot'sal, for~ 
muladas nas pulüvras luminosas do maximo dos ora,dores con
temporuneos. 
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1\fo,s, si a lei pt•ojcctarla em 78 nn Hespanhn não era se~ 
não intli!'eclamente a instiluir,.ii.o de m1üs um privilegio pt·o~ 
vocador o aggressivo do cnpit.al contra os homens do tra!Jnlho, 
o projecto Gordo é laxati vaswmle uns a aggTC-'lSão aos hom1ms 
do trabalho, porquanto, exactamente em relação aos delielos 
instiluiclos na lei· de 1!!21 é que cllc oppos·á a subsLituição 
da.> penas de prisão pelas pena,s pecuniaria~. De modo que 
si ha uma sociedade qne l'e[n'cRenta intm·es:;es do capital; si 
ha uma collisãn ele jHtll'úes; Hi ha uma dessas uniões, c.omo 
tantas ex~.>ti'lll •.·1n p;,1ze.;; .mu·opeu8, de pt·ops.'iclurios e dire
ctores rle fubricns, de casa de rJe conunet·cio, que e,;~aiJcleccm 
uma eampaul!a, uma pl'OJiag·anda conl.!·n o~ direito~ du Lra
ballw accusando Ialsamente ·Oe que cllc tema subverter a 
ordem pu:blicn, tudo se J'esqlvo na penalidade pewniaria, 
isto é, ua facilidade. com. que u capi.f.al tem de reprimir o 
seu ddi~l!o pela pe.rmlidade pec:uniaria, emquanto, invertidos 
os papm~. o operm·so, o homem do trabalho, em defcsà dt) 

seu 1ptio, .Uo sou ~alario, dos direitos .do seu suor, a ~Uit 
desventura se aggrava pelo· sul.l:~t.iLutivo, por· essas penas pc-
cuniarias vultunsas, segundo a sua situacão de forLUnn, con. 
forme o;; pmprios termos do projecto que manda appliear 
essas penalidades de . .accô!'dO com ~~~ condições de forulna 
do cr)minoso. 

E' a con!lssãc da desigualdade em que· plcileam no:> 
tri'hunacs os accusados de dií'famação, ricos c pobres, 

.Dir•ão: .:0 ricô recebe uma pen&lidade mais g1·ave~. Re
plicarei: dbpõe de J•ccursos para saLisfazeJ-a. , 

<~0 pobro snfl'ronl· uma penalidade mMor, o minimo de 
5 :OOU$000 .~ DiJ•üi: não lem meios de satisfazer. 

De modo quo a justir.1a da lei consist.e nisto: quem l.ivet· 
dinheiro escapa sempre á prisão, pnrquo tem dinheiro par<~ 
pagar a multa; ·maR quem não dispuzc,· de bens de ,rOI·Lumt 
Irá para a pt·isãn porque o su.bsti~ULivo das penas pecunJa
rla!, cstã na nos8a lei, converte a pena de prisão em. multa. 

. SeguncJ(• o prnprio ·pensamcnt.o da legislação imperial, 
da Jei .de -J 8.\!J, àel.crminava ·que. us penas pecuniarias nunr:a 
fossem maiores do que -as tesr.rJCtivas da liberdade e que 
urnas eram complementares daquellas e que aquo!las eram 
comp.lemcntares desta. · 

Sallcndo dr. ·nossos procedentes que u,; penas pocunini'H.t~ 
não podinm ser maiorCi~ de que as penas .de prisão, sst,o 6, . 
do quo rlcve haver um lí'mHc para as penas de p!'i~ão, quaa
do ella.-é um substitut.ivo de conversfio c!~ inuHa. em cncar~ 
cecamento, eu estabeleci cm emenda que, nenhuma pena 
restrictiva, em nenhum casr• de conversão de • pena .JJrn 
multa, pudesse o condemnado soffÍ'CJ' .prisUo maiO!' ele tre;; 
mczcs crn caso do in,íuri a c do .seis mczcs cry1 caso de c a~ 
lumnla. 

~ c.;;anclo ns noB~a.;; t.rndiçõcs, nngunclo tis conquistas rhL 
lcgislar·úo isnpel'ial, a GommissãiJ recuou 70 annos, c negou 
(i SOU apoio IÍ emenda CjUO formulei, 
· · Mns rnlãn· n1'ín ·t'wnn r)lat•n ryuo ·esta prisiin r. mon . .,truosn, 
;p-orque quem tel!l ,dir)hcis·n rt'tcln. ln;;u!l.nr <'t vnntn:dn, na ce:·· 
~a de que ,as .lDJ)lrJas .por r!JU}S gruvcs que S\!Ja.ns, alguu~ 
l:Onbos de ró1s, mlnlrem da pr1sao o o.f!enso~~ . _,__, 

. \ 
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Pois nlio é monstruoso que se insLiLua um privilegio", 
que afinal de contas é mais um apanagio da plutocracia man. 
Lirla em toda a sua plenitude de poder, cle forca e bem estar. 
ao ponto ele poder com o dinhcir.o satisfazer a honra dos dC3• 
graçaclos, dos infelizes, c au.gmcntando a. sul!- f_or~ca 'C des
igualdade, en lrc pobres c r1cos com .a mstl·tUJçao de um 
privilcg·io em favor daquelles que,. bem apatacados, bem 
ricos c afortunados podem pagar as suas condemnações com 
:JJ.restaçlio da pena, emquanto !]Ue na vida .da s~ciedade d9-
parúmos rlr\ o~tro lado con~ o reverso dos mfehzes _q~e n~Ci 
tiverem dinhel!'l) c que swo obrJgados a guarda!'· srlenc1o 
não podendo abrir azas ao vOo, ao seu gcnio para disporem 
da pena ·e com as energias das suas ceUulas ou dos seu~ 
nervos exprimirem o seu pensamento. . . . 

Querem .pôr 11m freio .a todas as energia~ da vont.ade, e 
,todas as c~pansões de genro dos moços d.e mmha .terra. . . 
· : Haverá cousa mais monstruosa, mars grave, do que a 
que eslà no pro,iecto actual ? Casos de menor gravidade e de 
menor monstruosidade Já provocaram as . iras da eloquecia 
divina do grande tribuno hespanholl 

PcrmiU.irü a Casa. que na repressão dos deliclos, o nosso 
regímen tolere a instituição de penalidades que, com a appa
rencia de um onus para a fortuna, facam com que sejam mais. 
gravemente punidos os pobres do que os ricos ? 

Não é senão um privilegio para a riqueza e uma desven- ·. 
tura pam a pobreza, porque, de facto, a situação é esta:: 
t]uem f.CH' pobre está vingado, porqu~ dinlheiro. não ;paga 
a injuria nem a affron ta; quem fór rico, pó de inj•udar e ca
Jumniar, porque o dinheiro nlio lh·e · faz falta c elle aindâ 
avilta e humilha o offcndido, com alguns pacotes de diU:h•eiro 
que aU1•a sobre o ·balc"o do Poder ,Judiciaria, convertido em 
armazem ou mercearia . 

. Por 'isso 'é> que eu havia esl.abelecido na emenda n. ".!.!}, 
aliás, impressa erradamente - peco a allençlio da Casa para 
esse eno - alhís impressa no avulso com um engano 
quo é a reproducçüo da que se encontra· a pàginas 23 do pri~ 
me iro avulso, que dispõe o seguinte: 

«Todas as penalidades pecuniarias estabelecidas nos 
nrts. 3IG, 3li0. 320, 32 3e 325 do Codigo IP;cnal, fi·cam elevadas 
ao dobro. abolidas as penas .de prisão.:. . 

;Sr. Presidente, l_lm erro rle iJ!IPressão fc<z com que aquf 
cste.1a apenas transcr1pta a exprcssuo prmaUrlades, sem o adje
ctivo .Pecu.niw•ias. ~~~s é muito claro o systema por mim esta
llcleCJdo. Eu. a~lmrttm aT!onas que se r~uplicasscm as penali
rl,adr.s JlCC1llnlarws, !J1UntHlas as penalidades restrictivas düi 
!Jberrjadc. Para os ricos - c este é o fundamento das leis re-
11l'e.ssJ_vas.- ~ JlCnalicladc. pecuniaria niio ·~! uma medicla de 
mL!mld~cao, nuo ó )-!m ·~rew para a ordo'm social, não é uma 
saLJsfac.uo ,P.m·a o ollend!Cl~. Acaso ousará alguns dos Srs. sc
n~clores alfn:m~r !TUC ~a simples pu_ni~rLo pe·cuniaria seiia um: 
Jll oce~so de )nl.m)l(Jaçao pat'a o dclmqucnte, para o rlii'l'ama
dot' rwo.? S1 Ul)1~ pequena pcnalirladc rcst,rictiva da J.ibcr
rlad~ esl.n•ct• !nant,Jda, o homem rico n!io so intimida com 0 pcrrgo do nt'l'Iscm· um ]lou_go o seu· confm:lo e o seu bem esl.at· 
rl~1ranl.c alguns ll1JJzes c nao pile ft•eio: t\ lingua ou (~ morda-' 
~lclaclc rln suu penna. l\Jas o que sr.l'á .pm•a um Conde -Modesto 
Leal, rnu·a um Yiscor~llc .d~ Mo~-:ac.s, pu1:a tun Gui.nlc .Qll par~ 
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qualquer plu/.ocral.a o prrigo de pagar 'll•ma multa rlc ·oito a 
rruinze conr.c.s de rr~Js, si qui•zcr, numa sr~ric ele nrtig·os, num 
l ivl'o, numa collcccãn de parnplilclos, selllJH'c eom a mesma 
unidacle, attribuir .rael.os injurioso,; ou IJiliumninsn:; n. um 
arlvcrsario. para demo i it· a sTta honJ'a e a sua lloa rama? 
:A prmaliclade pecum·ia para ns 1 ien;; será uma inLimir.lação ·t 
.~rJ'lÍ, m1 .soeicdarle, r)i~anlr ela rlcsegualrlnrlr rlos bens de Jor
tuna um,' ft•eio nos illl'[lelos ria cl]fl'amação rlos plutocratas, 
cont.ra a misel'ia c a desigualdade ele sit.uar;üo rios mais pobres 
P infAl im.~ ? 

•Alüm disso, a 11enalidarle .. pccuniaria excessiva, elevada 
a 1 O, 1 [i c 20 vezes c, cm algum casos, a algumas dezenas de 
vezes, como no sy~t.cm:t das penas pccuniarias estabelecidas 
pelo pr:njccto não consl.ilno pal'a n polll'f~ a .silttaciLO incvit.awl. 
de· quo o menor· ahtt~o. a menor· iLTJ'r·a~c~ãn tÍTTa~lan't á prisão 
nq1wlles que niin dispõem ele rccur•sos para sal.i~l'nzcrrm im-
mediatamcnte r;;sa penal irla:de? · . 

l)ergunlando. uma vn~. ao Sr·. Gordo ;;o j:í linbn. J'el'lccl.irlo 
quo esta lei em muito bna para os cliffamadm·es ri(~os e mnilo 
JntL para as incontinencias ela linguagem .:! para o clesespcr·o 
dos pobres. quo sr r.xeedem, mui/as ve~rs, na pab:ão rlr .~na 
miseria c elo seu infor·tunio, ellc Tcsponcleu que nilo, pot·qno 
nessa lei não havia prisão·. E como lhe pondbra~se qnc nns 
casos de falta de dinheiro para satisfazer a mull.a, a conver
são era fatal em prisão. respondeu ·qnc nr.ssr~ ca~o não tinha 
pensado, c desse caso não pensou at.é hoje. 

Sabeni os mcns collcgas qnc o principio inslit.u ido pela 
nossa · lcgislac-ãD tí simples: Não tendo o 1·éo rceur~o para o 
j)Ogamcnlo da mu ll.a, o .i u i·z nomeia rlous arbi/.rns. Estes. rio 
accõrdo com o ·ganho de vida do conrlcmnado, fixam o valor 
elo seu trabalho .diario, mu!Liplicado por 30 o do seu trabalho 
mensal e por :12 o do seu trabalho annual. 

Se acaHo no desespero' da greve, na loucura qne as afJ'Ji
cl:õcs da pobreza semr1rc produz, nas explosões de colora e de 
paixões que o in!'orLunio sempre inflamma ft alma dns sofl'r·c-

. dores, o direc].or de um jornal opora1•io, um collabnrador. qual
quer um dos dlrr.ctm·cs intcllectuaes on mrml.orr.s de pal'Lido, . 
desf~rir suas colm·as ou no arrebatamento dcJJa;; foi' tão longe 
qnc transgridam os limites da. lei c incida em responsabilidade 
penal, logo vem a convrrsão da mn Ha de r.; a 1 r.; contos -cm 
prisão. O projecto chega cxactamento a rssn absurdo etc, .uns 
casos do inl'racção, ele incitamentos a' crimes, de tentativa de 
crime. ·pr·aUcada Ol'dinariãmcntc pelos opcr·aric~ u pelos ho
mens de trabalho, scr·cm exactamente maiores as mullas por· 
cllr. instituídas.· Não .parece estar. ahi o espirita cliabolico rio 
r;en autor a preoccupar-se com a colo.nia italianã cln S. Paulo?. 
Com n~ operarios das fabricas ele tecirlos do S. Paulü? Com os 
lnvr·adorcs ele S. l'auln? Com o~. colonos rurncs de S. Paulo, 
cmfim com essa gr·andc massa de qnasi tt•cs mi\hõqs rlc ita- . 
li anos, que fizeram a granclczn, a prospct·idade r a ga1:anl.ia 
rjp~~r. ricn Estado? · 

COT·ô~. coroe com mais uma gloria para a rcprcsen l.ação 
punlisl.a mais c~se immcnso scrvico pr~staclo ao r.sfoJ'QQ rio 
tr·nbnlho cnlonizaclor. 

Yics/.cs para acrni italianos, vicstrs .para aqui hcspunhocs, 
\'ieslcs pura aqui portuguczes, fecundar com Q SUQl' do vosso 
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trabalho os irnmcnsos cafesacs, as ondulações infinitas dei 
no~sr1 Oill'l) Vl'nl''• vieslrs · pam aqdi esLabclocl'r a lJegomo·nia 
polil.ica do vo . .;;;o Esr.ndo, vJcstcs pnrn aqui da1' a S. Paulo essa 
H"randezn, cRRr' poclcr· na Republica, que sonhn:vn ser uma ga
J•anl.ía do regirnen, nas mãos dos herdeiros de Campos Sallcs, 
rle Rangel J'e,;Lnnu, de Prudente rlc M'll'Ues, mas a realidade se 
rlefr.ont.nu com a cx1st.cncin de um 'Vashil!gton Luis. de um 
Adnlpho Gol'do nas mais all.ns representações politicas do Es
lndn. M bamlci Pas da ·propaganda republicana foram enrola
rins P gtmrdndas sob n poeira. dos archivos, as promessas de 
guran lias cindas pelos r.sladisl.as de S. Panlo aos homens do 
trabalho ú lei de ·revogação do direito dos syndicatos opera:.. 
l'ios, que .. ,: mais a rep1·essiio de idéas sociacs do que anarchi
cas, que é mais a negaciio do direito de pensar do que a. pu
niciio dos voôs largos da pi'Opaganda acral.ica. 

O São Panlo, de oul.r6ra; que era. o· S. Paulo que falava 
nos protestos das Camarns Municipaes de 42,.com a energia do 
alma rios vol·ho;; bandr.i1:nnl.es, ainda r·cproduzida na coragem, 
na clcdicar..ãn ,,í pall'ia, na dcdicaQüo ao solo •. no amor nos prin
cipias I ibcr·a.es desses homens que pensavam, a um tempo, no 
bem ()SI ar da vida o no conftwl.o das consceincias inspiradas 
nos ido ines superiores. 

Conl'ronl.ac o protesl.o enorA'iiJo das Cnmams Paulislas de 
80 nnnos pnssarlns: confronta e-a nas .explosões .gcnia.es e glo
riosas rJo crime ele· .Peijô, com as victowias. tranquillns dos 
Gordos c dos W:l.~hingl.on;;, csn1a.:;ando Lorl!i essa baga.gcm do· 
r.nl.rinwnin inl.r.llecl.unl e ·nJoJ•nl, ria conquista ·politica de um 

· Esl•arln 1que brilillava na nossa historia com bs fulgores de 
um seculo rJ.c labor, não somcnl.fl pelo engrandecimenl.o eco
nomico, mas pQ!a. nlcva~•iio moral· c· o e ln r.dificnrii'o de um 
J•egimcn domocral.ic? cntrr. n6s. · . · , :. 

Ha S'O nnnos pnssarlos, a .rcvogacão do Cndigo de Proces.:. 
so Criminal, que os conscrvador.cs demoliram com a dccrcl.n
cão da lei do Pmeesso Criminal, da suppre.~são da ,iurisdiccão 

· êom n acto arlrlicinnal, h por n:lli a f6ra. dospcrLava as ener
gias do.~ velhos paulisLaF., uma a uma, as Gamaras Municipaes 
se lrvnnl.avam, so solidarisavam, foJ·mulavam esse prol.esl.o 
collrctiYo quo rrhoou rlr. .qucbrncla cm '.qurhrnrla, qnc foi do 
.:wrl.iin n sr.rl.iin, que suhiu rlc cimo a cimo, que in·l'!amou· os co-
1'0Cf1r.s r! ris voll1o.< li!Jrracs c ·flUO nfin Il!rs enusou lr.mor nern de 
se verem nccor•J•.enlados o nlgcrnnclos c sm·mn conduzidos· a fé 
nns cnt'Prrrs rln ·Govr.rnn. Nilo I h ri' fr.z l.cmor o processo, n 

. cndria, n · diff-amacãn, a pr.rrla rir pnsiei'ío,. nocquri cllris eram 
J'Cspon~nv(!is pot· ~ssc. cham1i1a sngJ·nila c ~nl)l.n c!.M t'unda~orcs 
dn l'Ognnr.n eonsl.ti.UcJnnnl, rins hornr.ns .qu.c. havn1m bapt,tsnrlo 
o .13rai1il nas agua;; Iuslraes tln Ypiranga· .. ·., · · . 

Ho.in, (• a pnlif.ica dn. r•g·oismo, dos· auiilins -sohrn ns mt
xillos, rln :íllsm·pciín_.dn riqur.za do .Brasil ao ~e1·viço do mo
nnpnlio rir· um só 1'fll110 .rio t.ra.balhn.- dn ··rm!tivn cm um .~6 
Esl.nrln: r a ingmlirlün pnr·n com f.ndos os ,Iiumildcs· r obscu
rn~. o .ro,fnJ·r.n rins homens ria IJ•nbalhn que. fiznram n immensa 
rr.gn r.ln pl'nl'tlndn snin pnulisln, ,1 n inf(t·aUdiio df' lorlns os 
'hom~ns rln E~l.nrlos <"0111. ns cnlonos f'Rimnl;r.ü:o;; pnrscg11idos 
nn s '1l!l ccrss i v as I n is cru r. ·r r.nr i mcm n: Ii bBNlncro .·c! e. pensar, .que 
\'teram illuminado pelos genlos do Leonardo dn. Vinci, e pelas 
eh·timmns do Etna. · 
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·· O Sn, l\IIGU!lr, og CAJWAf.HO - V, Ex, 1í então da opinião 
do general il.aliano que aqui _esteve? , 

O Sn. InrNEU MACHADO - Meu caro co!lcgu, cn c;;tnwt 
muito· alto quando· V. Ex. me chamou ú real idade deRse cle
llate. Queira V. Ex. ~nU\o acccitar a affirmacão de .que s1l · 
n minha estima valr mais rio quo o meu rlo~go;;Lo de lmixaJ' 
:\ responder cm um caso rlcssa naLu!'cza .. , 

{) Sn. MIGUJIT, DE Ü~R\IALHO - E' melihor então que V. Ex. 
nilo responda porque não admit.to que V. Ex. diga que bn.ixa 
para me responder. 

O Srr .. I!UN!lU MACHADO -'Não' é cm relação a V, Ex., 
que cu disse que baixava, é cm relação ao assumpLn, · 

- Nunca li aLé hoje, von dizer a V. Ex. com toda a lealda
dll, a confcrcnriia do Sr. ICaviglia. 

Vou vel-a. Ouvi a resposta dn Sr. Alvaro ode Carvalho e 
a con!.csLação do Sr. Azel'Ccló, dizendo que não acreditava 
que o' Sr. Caviglin tivesse tido a ·intenção rle fcl'ir o· Brasil. 
Vou ler• essa· conferencia para examinar se ella contem in-
.iurias ú minha terra. , 

Mas si seu autor n:ffirma que ns homens de traballlo 
it.olianns qno vieram no Brasil, são opprimir!os pelos pro
cessos da policia c pelas leis coni.J'a ::inarchislas c pela nova lei 
ele imprensa, direi a V. Ex. CJIJC o Gcncml Caviglia tom razão. 

nr.corrlo-mn dr. lmver lido um volo ele Pc·dro Lessa. C!l!O 
nas nossas le.\ras jurídicas, qne nas nosstis lchas judieial'in., 
frd. n fignrn mais culminante do nosso Brasil (wú.ito bem.) 
conlompornneo. Trarei aqui cssr. voto ele Pedro Lnssa nn caw 
do um hrtbaas-com·u.• a fnvm· •lc. um ,im·nali,qLa dr. S . .Paulo, 
condmnnnrlo tt oxpnlsão de nm modo iniquo c \•ergonhoso para 

· n. Brasil, pela confusão qnc os 1.!'ihtm:ws r. o Govcr·no l1avinm 
feif.1i cni.J•c:ls idéas sncialislns r as iorh\as annrchiRt.as. O ·racr.o 
,; qnc aqnellc jornal, q1111 era do propaganda. snciali~t.a. se vin 
cnnfiscnrln c o. seu rerlaMor• clillfo. J•erlactor pJ•incipal, apT·i
sionnrln. Per! idn n habcas-crwpus este foi afinal negado pel::~ 
maíor•ia do Snpromn, .r Pedro Lcssn escr1wcn um voto rliver
gent.o flUO fi uma vingança cm nome da ,inst.ica. tt inl'amia dn-
qunlln ini[(nirlnclc. · · · · 
· ~ Fa1.ia ellc lembrar a d,ist.nncin em qnc inmns dos tempos 

cm C)uc o PT'imciro Tmrcrnllm·. t.ra(:arlo na nossa h1sl.nrin com 
o sf.y~ma impnrr.ci\'nl de ri ict.ador o rlrspnl.a, .pnn in mn prrsi
dcnf.c ria Pr·ovincia do Mnranhflo, rm 11m aviso scverl), por 
nc.trs rlc violencia praf.icarlns 'contra n rlircifo dn ·)lonsamento. 
cmür.\ a. libCJ•rlnrlc rln imyll'r.nsn: rlrssr. Jli'imrir·o iJnp,)l'O em 
.que se iniciava o ,iury pam sntisfnmr n.~ conqnisl.a~ moder
nas do mnncln. O .iui·~· rlnvn no nosso' pn i7. ns seus primP.iro~ 
pnsso.q pnrn jnlgar o;; rlclicl.nR rliY imprcnRn. O .itn•y rrrt .enl.re 
nós nm •acho dn·vnz clorprf!nt.r de um A"rnnde advogado in!"lr.z. 

Os onvirlos rlqs primeiros esl.arliMas dn impcr•io crnm 
nhcrl.os •ii c ln[(nr.n c i a in gl 111.n n n d rfcsn rlns I i hol'fln•rl ~s. c o mri os 
,qcns nlhos doscnrrarlos (t civilisncãn, pnr·n que as sna>1 pcnn~ 

·-

f.rn·cn~Rrn1 on1 nn!'iRnR leiR ns :fnJgorrs rln Hbcrdndc, pnrn 1111r. ' ,., 
ellas fossem a clignil'icn~fio dn nossn iml~penrlcncin. 

Não sei .~i Cnviglia alludiu na sua conferencia ús leis res
tricLivas que constituem um perigo pnrn o direito rlo pensa-
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nJCnl.o elos il.alianns C/UP voem aqui. N:io sei si cllc allnlfliu á. 
divm•sidadn rln conrliç·k~ r!eonomica;; :o ns fr'nclos cnlhidos pelo 
laünr italiano na;; no~sa;; terras e na Argl'ntina. Nãn sei. Ve
rificarei um c outm ca~n e direi a V. Ex. qno, si .me. fôr dr!-

. mnns/,J'Ur]n que ·n l.rabalhn na Ar·grJntina. que o capital argen
tino rrmunpr·a de mndr• mais salisfac/.orio os colonns italia
nos clô que n B1·a,;il, que não nos clovcmns injurim: e11m ~ cd.Li
ca rle Cavig·lia, que. foi 11ma advorteueia á nn;;sa cnnscJCncla. 
li:' nwlltol' qne mellwrr.mos as co11'fli~ões rln lratn rins colono~ 
Halianns do qnr nos acn~Leflarmns no orgulho imbecil que não 
tm·:í. c.l'.l'uilu diante do cspirilo pr·nJico desses homcn~. qnc irão 
par•a ontrns paizcs onde estarão mellwr, pm·n aqucllcs qne de 
facl.o ~iio ma1s r'rosperos e propricias ·á~ concliçüc~ rlc tr·abaiho 
e do fortuna. 

O nosso são paLriol.ismõ deve conststrr, püi!, n1lo em nos 
guiarmos nessas cousas, acreditando que o genm•al Caviglia 
aggrcdiu o Brasil. Caviglia, como italiano, examinou as <:ondi
cües de trabalho de seus concidadiios. Isso. ó muito diverso de 
imaginarmos que Caviglia quiz ferir o Brasil, ~Ias si acaso elle 
disse que as nossas leis eram prejudiciaes ao trabalho elos it.a
Halianos, que o nosso clima não lhes era .favorav.cl, qtw a sna 
remuncracão ~Cra insufficiente, emfim. si fizesse pondcra(:oes 
que nos determinassem a rcsoluQão, de melhorar todas essas 
condicücs c de corrigir i os defeitos de nossa natureza e rle 
nossas leis. o nosso IP.atriotismo nos deve guiar, não a repellir 
as instruccües e as luzes ·do grande general italiano, mas n nos 
inclinarmos ante a realidade. para procurar melhprar as cnn~ 
dicões do .nosso :Daiz, abrindo para os colonos italianos uma 
viela mais digna pela~ condições materiaes e mornos. O nosso 
patriotismo não .. deve ter 'por politica a satisfação de vaida
des; não deve ser um instrument.0 dessa cega vaidade, o BI·nsil 
Sr. Senador, pertence ao seculo XXI . . .· 

· Pros.eguindo agora nas considerações que vcnh() fazendo, 
Sr. PrcsJdcnte. • • · 

. 0 Sn,, M'IGUET, DE CARVALHO- V. Ex. dá'licenca? Ante~ 
rle V. Ex. prosoguir direi - creio que lhe será. agradavcl, nfío 
.por ser dito, por mim - que contra o que aqucllo disse, h a 
o~ factos" · . ' 

O 1Srt.· IRINEU MACHADO - Não disse que ello havia dito; 
disse: vamos examinar .o que ellc ·disse. 

O Sn., MIGUEL DE CAnvAI.uo - Mas si os colonos italianos 
Re deixam ficar orü' São Paulo, não sendo forçados a isso, é 
porque encontram condições cjue lhe satisfazem. Iss() é que é o 
:facto. ; , · . 

O Sn. Ini~EU MAO·Iino ,.::., Eu disse que tínhamos queres. 
ponder ao general Caviglia com argumento! e não com vai ... 
d~cs. . . • 

Sr. Presidcnlc, vao tão IDUJl'e no sen artificioso processo 
de penalidades l[)ecuniarias para garantir aos ricos o clireit.o ele 
injuriar, de infamar, de dizer o que bem lho npprouv.er como 
·quizcr 6 como entender, sujeitando o .pobre ás mais durns con
.tmgencias, por lhe faltarem os meios p~ctmiarios do sal.isi'a
zer .ás pcnnlicln~es pecnniarins quo a. proprin lei brusiloira jú 
hay1a. e,~tabelccJdo n() ar.t. 83 d() Cpdl!:Q Penal.:, .... · _, ..•.. ,,_, 
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.. «'rodá a penalidallo ·pecuniaria pre;;cr·cverá ao cabo do um 
ann9.,. Om _o Sr: ·Gordo ~st.abclece pr.na cxcl uRivamr.n.to Jie
cnmm•Ja, como cl1z, no ·~ 1 r:lo ar! .. 1." r:lo project.o. Entretanto 
r~l abeice c como lr•J'C~crJpcão o prazo rio clnus a1mos pam a 
aceão fl o rio 9natrn, par.a a cnnclomnação, islo é, a prescritlf.:ito 
rio T)O·~:~o CoclJ,:;o Penal o rlr nrn anno P,nra n' penalidade,; pc
euJWil'la~ e elle olcwlll esse fll'a?.O a 01Lo nnnoR, ist.n é, ahi o 
prazo é oito. vezes maior. · 

Xilo é oss& o mei~ de exilar definitivamente do Paiz n pn
IJro, uqucllc qnc só lJYPl' como recm·;;n para .eYitar a prisi10 
JlilSRar a l'ro_nl.eira e ir ganhar o. seu sr.Iario em out.ro paiz me-
nos !JbertecJda ~ . 
. Creio tet· 1_lito I" suffi,''Pa te conl,ra o systcma do penali•l•a
d~c: p~cum~rw~. Em racl!. da !JOSsa lei, as penalidades pccunia
n~s sao Cd1Mas ~ mconsi;Jtucwnaes porque, emquanto ú prisão 
ó 1g~1al p~ra ~o·d~'s e todos são iguaes por~ntc o carcerc; to,dos, 
JlOren}, n:w sao Jgt<acs PCI'ante as penas f1scacs, todos não siin 
ig111ae~ perante as pmas pecuniarias c todos não são iguacs 
perante a multa. · · .. 

-Não· é i~>o uma infrat'l;f.o ev~dentc, corn qnc M contorna 
o principio constitucional da igualdade perante (1, lei. por
quant.n se impõe uma !desigualdade de penal iclaclc, Yist.o como 
siíci desiguac~ as pEnalidades pecuniarias?! · 

Cro!o nüo haver argumento mais Jucido .. 
Estimo que utc.ia presente o meu honrado collega o 

amigo Senador ncll Estado de Alago'as. Vou ahalysar o art. ::1• 
do prnjecto, pelo qr.al se vê que .S. Ex .. mudou raJ)idamcnte 
de opinião,, O m~ collega se esqueceu, ao formular a sua 
omenda, rJe que já havia .dado a sua responsabilidade de ju
l'ista ao ~ystcma de re;:pc•Hsibilidadcs instituido pelo projecto 
da Commissão à·~ Codigo Penal,. 

Posscimos aqui uma commissão rle estudos {]c revisão do 
nosso Codigo 1i'ena1.- Ella realizou, no·~ dias f5 de sct.emhro e 
8 do outubro de -1920, duas sessões memot•aveis. A ellas com
parccc!'am o;; pena lista~ _Carvalho Mourão, Edmundo Rego .. 
candido il\fcndcs, o Esmeraldind Bandeira, e, como componento 
lia mesma os Srs; Gonzaga Jayme, seu presidente; Euzehio_1do 
'Andrade, Miguel de Carvallll' c Generoso Marque;;: .o meu hon-
rarltl- c01lega sabl) oue logo de principio impugnaram a reda-
c(.'ão primitiYa. d.o Sr .. ~ena:dor Go'nzaga ,Tn.yme, ,gs Srs. ~sme-
·mid;Cl.rJ Ban OPJrn. Ar1u,s :longo debate, em scssao posteriOr, o 
Sr,. Edmundo nee·o, declarou o se~Juintc. conforme co'nsta da 
act.a ptihlicnda no_ Diario do Conuresso, de 8 de outubro do 
iD20: . 

·PrMeguirnin assim por diante os debates,, N? final, foi 
'"cit.ario em definitJvo, o segufnte, que tenho aqm no avulso 
official elo Scnadc : . 

((Sinc•psc i DR trabalhos realizados no anno passa
lu tiro ao ~ystmna denu1nm ou do respon sabilidade penal. 

VGjamos d (,rtigo· 15, q_uo é o Codigo Pe!~~l :vigente. rc
J~tivp ao sy~!cma do autor1aou do rcsponsablhdãdo pGnnl.. 

o Sa. MJGliEr: DE CAnv.u.rro :· - Na parte gerar. '" 
o Sn. TmNJm l'iLICJ-1,\Do-Evidr~ltrmente .. Aqui .rs.t(t n qno 

;se dispo~ na Cr!'mmi~süo ,. 10 art .. ia osttí ass1m redJgJclo: . 
'«Nos crimes elo abuso dl.i manifestaçiío do pons~

mcn~q e aqui es.Lão os de imprensa- süq.responsnvei~ 
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{ como aÍltot•e.;; princ.raes os que assignaram o escri~tô 
publlcadl•, cm Il!l :fr.lta ófllle º editor. do Uvro., •.• 

Vejamos, ago!'ll, qual fot a doutrina do twnrndo ·collega. 
O Sn. EusEBIO DE ANDRADE - Contra ambas. essas opiniõe.; 

adoptadas pela Commissão eu me insurgi e vaLei contra. Isso 
nHI (t declarado na acta e, si não estiver na acta, consta do 
Dim·io do CM1ttresso em discurso que .proferi aqui no. Sonarlc 
no qual me permi/.tia a I iberdade rle transcrever l.opJCos PP~ 
blicarlos cm ,iornnes desta capital. · 

O Srr: PAULO DE' FllONTIN - Isso não impede que, tralan
do~sc c.ln ma teria do Codigo Penal, V: Ex. a ar.ceitasse. 

··,o. Sn. E usEmo DE ANDRADE - Mas com rosalva. Disse ao 
Senado quo tinha opinião firmada a respeito, ha mais 'do Lrcs 
annos. 

O Sn. TmNllU MACHADo - Está aqui a emenrln de 
Y. Ex. (LIJ.) 

· 'o Sn. Euslimo DE AND~DE - Eu a mantenho. 
0 Sn. llt!NEU MACHADO - Não ha maior ahsurdo ào (Jilll 

eslc. 

0 Srt. EUSElllO Dll ANDRADE - Penso: que não· ba crime dt' . . . .., / 

tmpt•ensn sC>m nuloT'!n. . : ·. . 
O Srt. ImNEU l\1ACIIADo - Foi exactamente- o que V. Ex., 

eilnu com grave érro da sua parte em rr.lnçã.o á ·nul.nria nrlmtl. 
I iria cm mntorin geral c cit.ou, si mo não engano, Car-rnrn .. 

I· • , '• 

O Sn. Eusmno DE: .ANDMDI!- Eu disso quc'não ia l.üo lon. 
I:(P. qnnnlo Carritra. 

0 Rn, IRTN!lU MACHADO -· n:ras, V. Ex. sabe hcm que n~ 
r·~~rn~ gernrs da autoria não são, nunca foram, nem scriín ns 
111~sma~ quB as rln infracção da palavra escriJ)Ia ou inlprcs~n. 

'Esla infruccão f.rm- srmpre uma concepção .inrirlica ,-Ji. 
''rr;;n nns corligos. K cm r:clnr,fio {t nulnria, a 1'1\t:mn nrlmi/Jirln · 
rm lndns ns lois r1n nnl.orin, f'm lndos os codigos; nil•· ho.:il 
~··m nxcopcl'io nunca se conformou com a loi gorai de nutnrin 
para nA dr.mniR crimes. - · 

'E', poi~. uma· mnt.oria especial, 
O Sn. ETTRF.mo llll A'NnnAnll - Acho que o inrlividuo que 

fm·nrrn n insl.rnmrnfri rln rr.imo ~ mais criminn!in rln qne o 
nnlnr•. 

O Rn. Tn!Nrm MAcrr.lno -. Não nos dolicf.os do imprensa. 
A I hrs•J rln V. Ex. é a I beM, si me· 'não. rngano,. rio Papa 

,\lrxnnr!Pr VT. sni;; rn~zrs rlrpnis rln irwrnln ·rJn. imJ1l'Onsn. 
Ti:Rft\ nqni n snhst.if.rrfiyn rln r.nmmiRsilo ·nsRiA"narlo .p')t' 

V. Ex.. :\pPTTnR cnnRI n r~l n. rlrrlnrnl:~o: ~·r:t.rRehin rlc :\ndi·ndr., 
r.nr!ll'C~IJ•tr~ür~ 1111nntn ú minhn omrnrll\ nn nrt.. ,,. rlo SIJhRI.i-
l.nltvr.. · · . . · · 

. ''• 

O :11'1. 1, .. ilo ;;llh.-:lilnliYn 1\ n ~n!.:'nhtll', "irA.) 
l.n;::n Y. Ex .. n~~i~nn n ·Jli'Q,icctn cnm rcsl.ric,;.ão. 
o Sn. EURl\nTn DE ANDnADE - Mns, v. Ex. sabe que tni 

vencido cm muilos pontos. 
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·• · O SH. _In!_:'l'llu· ~IACHAIJO - Màs, V. Ex. assigna o l'rn,ioctn 
cc·m · r~slrJCcao. Está aqui u. sna assignalura: cCom resll'i
cçfir, quan lo a minha CJ')'ICUrJa ao art .. 4".~ 

O Sll. EUSEBIO DE A.NDJ1ADE - Sim. é uma quc~lilo rff' 
rt~srlnola. . 

O Sn. ImNEU MAr::HADO -· Ln::;o. V.· Ex_ assignnn f!•HÚ 
rc~tric(;ões. quanto ao direito de rcspoBln e nãn quanl.11 uo 
;,ysl.mna de responsabilidacle. Não renunciou :V. Ex. as ~1:as 
doutrinas. · · 

·O Sn. Eusgmo DE ANon.IDJ~ - Que importa isso? Nãn .v.l
riei; ~ão voa .Hub.m1inar a minha opinião á da Commiss~o. 

O SR. TmNEU MACHADO - Agor·a, vejamos o systcma qur1 
cu r.rlnptci. Está'. aqui na emenda 102. . 

·.O Sn. Eusgnro DE ANOilADJl - V. Ex. instituiu o 'sy;;lcmu. 
do Codigo . de 1830 - o da rcspnn~abilidade successiva. E:;se 
sysl em a foi condemnado na propria Monarchia por Lodos 11S 
penalist.as, por todos os criminalistas. V. Ex. restaurou u!na 
r: ousa revogada e condemnada. 

O SR. IRlNI':U MACHADO - Eu restabeleci o systemn do 
antigo Codigo Penal. . 

O meu collega tenha a bondade de ouvir-me e verú que 
as cousas não se passam como S. Ex. diz .. Está aqui n ~y:;
tcma de -re~ponsabilidade do Codigo Penal adoptado unani
q:wmonte pola nossa Commissão do Codigo Penal, em lf,l2fl, 
com a assistancia dos maiores penalistas nacionaes'. 

O Sa. EusEB!O DE A!o.1lRADE -· Não foi unanimemcn!o. 
•O SR. Imrmu MACHADo - O projecto da Commissãn, se

gundo consta das actas, foi approvado unanimemente. 
0 SH. EUSEBW llE ANDII;\DE - Mas eu rcsalvni a Íwinha 

opiniüo. Di:;o mui;; - os ,iornacs registraram a minha npi.
niilo. V. Ex. sabe que cu sou irtcapa.z de dizer· uma ~ntJ,a 
pOJ' , outra~ · 

O Sn. Jm:~mu MACHADO - Se V. Ex. invoca contra :1,; 
netas a· sua palavra verbal, eu .lho .pediria licença para J'O
spondr.J• cr.rr: um velho brocardo jurídico: ~contra scJ•iptum 
tr~l.imonium, non scripLum test.iri10nium non fort.ur». ConLN 
mna prova escripl.a niío SI:J oppõo uma prova verbal. 
. O Sn Euzr.mo DE,ANDRAD!l - Niio lenho culpa de que <l 

acl.n niío tenha rcgiRI,rarlo. 
O SR. ]UINEU M'ICHADO - O systema instituído .pelo prn

. jocto da Commissiín r.special é este: - Siío rosponsavci~: t•, 
. ,., nul.or signaturio.: C!m segundo Jogar, não havendo autor si

;.;ual.nr·io, C' .director ou gerente do ,inrhal. Tanto nn prn.il.•ei o 
rh Cm1111'1ii'Rfio especial, como na minha emenda se diz a mu.<
mn cousa. Ha apr.nas üma clifforenr;a. No pro,ieclo so dispÜ(!? 
na nusencia dos responsaveis enumerados antrs, o donn dn 
jnrnal. çla Lypographia, etc. A expressão ausencia se 'prestava 
n fl'!lJHles elo inl.el'prPI.n~iío. Eu prcfel'i claramcnt.n eslnbrlr
cor que c.qs~, rosponsabil idndc sô so dava, qunnrlo o jornnl não 
indicava os responsavcis dos ns. 1 e 2, isto é, na faJI,a desses 
re~ponsayois e, niio, ·na ausencia del!es. VO-so, pois, que le-

., 
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r:lmicamonl.c, a minha emenda .ó a mais certá possivcl. Ei.i di· 
J·~d a V. Ex. que, do quantos cscriplorff~ de direito penal ató 
lw]c gosaram tla estima dos ,juristas c da celebridade do :mun
<lo: nnnhum, jamais, atlingiu tftn longe, chegou a ai tura igual 
ao profcs~or 'Hau.~i<. da llniversirlalle ao GanrJ, que j(t na erJi(;illl 
rJc 1879 .d;• :=Hm .obra, :;usl.cnlava os mesmos princípios esla
b(llccidos nn pro,icclo. B eu, longe de dizer que o prG.iecl.o 
dn l920,' rh Commissão rspecial cst.e,ia errado, cm desaccôrrlo 
c:1m a t.loulrina, cu direi que positivamente nllc está elo ac
r;,)J'Cio com ae maie recente~ doutrina!, tanto que os professo
.l'PS Carvf!lho 1\fonrã.o, Esmcralclino ·Bandeira, n dcscmbar·ga
cl.w Edmur.dn nego adopl.arnm a doutrina sustentada pelo 

.· Ill'o.iecl.o da Commissfto especial. . .. 
· Além dn mais, o no~:;o Codig·o Penal 11ão podia. deixar de 

instil.uiJ' o ~yslcma da J'Csponsabilidadc pessoal e.rn V<'Z .da 
· respomJabilidade plural. porque o texto constitucional rigi

(ifim(•nle osl.allelcce, gtic ningucm ·Pódc responder' por· uma 
pona sem te!' sicln pcssoalmenl.c' o delinquente. Nenhuma peua 
JHI~sarri da peBsoa do delinquente. · 

E, segundo Jogar, o nosso Codigo Pr.nal hav'ia c~tallclc· 
c.ido um systema de responsabilidade solidaria. a pont.n · do 
:;r;r o vendedor, o impressor, o typograpbo, Jithographo, !p' 
dono da f.ypographia. o autor do artigo, o rcdacLor do jot·
nal, qualquer um dcllcs assi~;;nava, qualquer um dcllr.s su
.ieil.o á acção penal, indistinctamcnte, solidariamente á csco
.llin e ao at·bitrio do queixoso, de modo que a iniqua .resLri- ' 
cção era c:sla. Se nesse syst.ema escolhido o responsavcl C, 
perdendo e: pmcesso .:1, não mais tinha accão para ·punir B. · 

O Sn. EuzllBTO DE ANDRADE - V. Ex. sabe que esse sys~ 
tema 6 conclemnado pelos mais reputadõs juizes, na Capital 
ela Republica. . . 

O SR. ImNETJ MACHADo - Sempre disse, conversando com 
todos os collegas, 'como sem·pre direi que é uma verdade jn~ 
l'Jdica, incl.lnt.esl.nvel. massica, que nosso Codigo Penal devo 
sr·r reformado, como praticamente o fizeram os ,juizes. 

Porqur so dá a impugnicladc? Em regra, at.!.rib\.wn1:.n•a 
· nn .TLw,9. Não. Porque crimes toem sido julgados ilesclr. ü dP·- · 
· crnl.o n. 1. 030, de 1 R!JO pelo .iuiz singular, pelo · systema de 
responsnbilicladr.s ainda mantido no pro,iccto Adolphó Gordo? 
Não. · 

· .Tnslamcnl.o as ·penalidades fali iram por serem· applicadus , 
segundo a nossa lei pelo sy~toma do solidariedade. Ao ,iuiz sin
gular repug11a sempre punn• aquclle que do facto nilo .. tenha 
praticado o crirnr.. · · . · · : .. ' .. , · . 

F.' natural que repugne a qualquer juiz mandar 'submcU.er á 
prisão. cncarcr.mr quem nlle. ·subidamcnte .tinha·pilr 1\ãn autor 
do nrl.igo, ,ql1Cll1 no oxercicio de simples commercio. désse a· 
sua officina para a impressão, sem ter a menor· collnbm•a"ão, 

Pois não so veJ•ificn ainda aqui no. Rio de .Janeiro que em 
uma deter•minada typogrnphia se imprimo um.' jornal advor
surio ( como Plll uma ·nutra se imprime outro; .. e ~ssim por 
de:ant.e? Qnc i.~Ro succerle muitas vezes? Que na mesma l.ypo .. 
graphia sn imprime um jornal perl.enconto a: ·uma dct.r.rminadn 
ómprrza Javnrnvcl a umn. corrente politica c, exactamente a 
mesma rmprezu dá Jocur;ão cm suas ofl'icinns para a impressão 
do jornal JJ. perl.oncrnlo ·a uma corrent-e contrnrin, que tàm por 
fim denebrir todos os C•t:J.Lros jornaes? . 
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O Sn. ~f!GUEr. D~ C,iJwALHO - E' um Iaboratorio onde :;o 
faz o vrmeno o contra-veneno. 

O f!n. JIUNEU l\L,CHADO - O unico remedia parn, o mal 
acabam de dar a Inglaterra c a Nortc-.o\mcrica: 1í não Jlreoe
cupar-so .em punir os jornaes, mas cm mti!Liplical-os. Quanto 
mais rigoroso o proecsso do censura directa on indirecta, r. o 
sysLema de responsabiiidade, tantos mono!' o numero dn ,ior
naes, tanto maior a sua autoridade; qnanto. maio1· o numcJ•o 
do ,iornucs, tanto menor a sua forc politic. Essl} é o proprio 
rcmedio. · . , · · 
. Vê--se, pois, que minha emenda· está rigorosamente di) 

accórdo. com a boa doutrina. 
Nosso Codigo. Penal de 30, estabelece o pt·incipio que à· 

Constituição Belga de .:J:I copiou. Para a sociedade, não inte
ressa isso. Isto é rmti-republicano. anti-social a creação, ou 
mulf.iplicação de procc•.sos do censura, porque isto importa, 
do facto, na et'eação rle Çlbstaeulos que já a declaração de di
I'Citos dos homens tinha condemnado. A ennuuciação do pensa
mento ·Jivre, livre de qu~lquer censura, é um principio uni
versai ditado ao mundo na lei escripta da declaração dos di
r~itos do homem. !\las, cerca de dous seculos antes -,já dispu
tado _com vigor inexcedível na velha Albion. · 

Assim, desde qu3 ha um rr!sponsavel conhecido, para a 
sociedade hasta a punição desse· rcsp·onsavel. Por isso, o prin
cipio univer·sal ficou sendo a punição, em pr•imeiro Jogar, do 
.atilOJ• do escripto, principio inaugurado pelo Codigo Pr.n~! 
Brasileiroo e depois universalisado pelo principio da Constitui
ção Belga. de 31. 

Mas para a garantia da sociedade era preciso cruc se es-< 
colhesse' no jornal alguem respons:J.vcl .. O systema de respon~ 
sabilidade solidaria ou collectiva tem sempro um rperigo: não 
'h a .nunca responsaveis, Este se fia naquelle, e da isenção com
mum, da omissão reeipmca resulta ,a mnltiplicaoão do. delicto 
pelo autor que assim sabe.l!lão· exigtir na· redacção 'um orgão 
capaz de vetar os seus assaltos á hOnra alheia. Foi por isso quo 
se foi creando na Iegislacão de todos os povos, a 'J)artir do edito 
albortino, de 18-18. A famosa lei Carlos "1\lberto ficou sendo ahí 
ho,ie o modelo maiB. limpido; o. exemplo mais bello de legislação 
liberal,. em qne se podiam c'õncilíar a defesa da sociedade, a 
honra dos indivíduos e a consagração da liberdade do pensa
mento. Creou-se por isso para 'cada jornal a obrigação de ler. 
um director responsa.vel. · · . 

·Com o systema estabelecido no projecto Gordo, dt\-sc mmi 
immornlidade e uma iniquidade: todos õ;; dir.eelores são soli
darias e responsaveis. () syslcma que· esl.abelcce é. cxactamcnl.o 
a pratica do mesmo que foi creada..na lei franceza de 81: toda 
o ,jornal é obrigado a declarar a cxisl.encia _de um dircctot: í!U 
d~ um gerente rc~ponsavel. Não só elle regtstra na re·parttçac1 
competente essa declaracão, como encima, no seu cabeco, a _de
clamção da responsabilidar)e. De modo qu!l se. sabe q\1.0 cx.lsl.() 
dentro de um jornal nm chrector a quem .mcumbe a ftscahza
nfio e imprm•são elo Lodos os trabalhos do JOrnal. Sebo-se, por~ 
(anca, qne clle li o ferido., Ferir-se um redaceir ou o .c:orpo elo 
rOllacçlio CJ'!\ praticar um ,attontado. . 

CnznJ• de Gascn, livro tantas vr.zcs ctl.ado .pnlo E\r: Gorr~o, 
ma~ acJ•eclito S. J<~x. niío o leu, poJ•quo as suas drmi.I'J•nas sno 
po~i(iyumcn!c .O.[)PO.~\us ús c.tl\C cllo §U~Lon.Lu, Gc§m: ilq 0U.SC!\ 
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' . fulmina oxuclun:cnlo csHe sy;;Jprna de J•csponsabilidadc plural, 
crnr oulrn cansa n;io ri qrrn n ~~·~lema singul<!l' rlc responsab!~ 
lirladn. Diz rllr> qrre r·Pprrgna nllrndr•r· ao eapr·relro o ao arbrl.r•Jo 
dn propi·in offr~ncliclo que rscnlhe para respon~avrl do rJr•iml• 
aqrrrllr qrrr rr;in o fm•in·. E' o ar·hitrio da rcj)rP.SRiio. é o aJ'lli~ 
!rio rb ·qrrcr·~In. ti o arhilrin ria vindiMa. ri a r!i~soln(:i'io da in:
pr·eri~a. r! a irnrrrnr·ali·r:la.rlc de• r·r~porrsahilizar-se úqnclle qnr ~ 
complcl.anwnlc nxl.r•nnlro ao dcliclo. 

E r1 is~n que rJ sy;;tr.ma inst.it.nido pelo projcci.o Gordo es-
tabelece. · . 

Todas n~ vcz·cs rtne o rinno ele mna Jypogrnplua, o impres
sor o Jii.OI!'J'npho. o .. lypogr·n.pho, o venclcrlor, for responsavcl 
cadn. um dr.llcs l.fJri'f o rlirril.o dr; examinar prr:•vinmenLr. .par·a 
dizer: cn nfio publico i~so. porqne importa na .minha rflspomm
bilit.lade. E <Jomo ah·; se applie.a n velha rlori!.rma ele GI_:Histonc, 
qne r5 atr\ ho,ie o nixn snbre qu~ gira t.odo o me_chnmsmo ~a 
impl'l'll~a. Tnrln q11anto, l'ôr sy~thcma de reprc~sao é pcrmJt
tido- mas lrrrlo qnanto for· pr•ocesso de cenRura ou ele embaraço 
ao c~ercicio de li herdar.! e de impr·cnsa é condemnado. 

Ora, jrrstanwnte n meio mais efficaz de cõhihir a .expan
são da inilnslria ria imprensa. rio livro, do-:jornal, é a creaciin 
desse prnr.r.Hso de re~ponsabilicladc plural ou solida rio. O 
nrlil.rll', não qurrcnrlo estar assnciarlo á multa. á p1•isão. á con
J'i~l:açãn rir sr.•us bens. r.tc .. tem de cxnminar tudo! E comr, · 
na vida morlm·na. que nm inrlivichlO qne f.cm grandes publica
c.õcs, :;ranr!~s t.ypographias, que o obriguem a estar lendo !.o
dos o,; artigos qnc viio sm• pnbl icarlos - isso ·é antes uma 
ohrigaeãn tPchniea dos inleressados - e todas ·as pnbÚcaçõvs 
qnc 1110 acl>rlcm tis mãos, livros, ,jomaes, et.c., o resuUai:lo é que 
e~·e~ Pl'Occs;;o,; ;;tio meinH cner·~ilivos, inhibit.ori.os. isto . é, 
sijn meio;; qnn indirw:tarilente se convertem· em obstaculo 110 
seu desenvolvimento; são portanto uma censura muito mais 
pcr·igosa r. nociva que a cxer·eida pela autoridade policial. 

01•a, o rtuc·P. qne a nnssa Constif.uicão institue? Que é as
segurncla om toda a sua plenitude a liberdade. elo pensar, de 
escrcvm·. c de imprimir. abolida a censura ?-· . · . 

1\fu~. o qne r\ que fazemo;; no projecto, sinão principal
mente mn!Liplicar os processos c o,; meios de censura? 

O Senado vin a minha r·efcréncia a outra· emenda, a. de 
n. Jn3 cnHJU~ rlç~lnm q.ue~é dé"olwigaciio para o jornal man- · 
ter• nn sr r a prrmmra; pagrnn no alto, em togar bem visi:vcl com 
cuJ·ucl nr·r•s r,Jaros, o nome rio rlircctor ou gerente responsavel -· 
ol.e., r\ n propl'ietario .do jornal. .. . -: . . 

9. pr.>n;;arncnto dn Cnmmi~são Reviso.m do. Cocligo Penal,· 
prc~rrlr.rla pr>ln ~r·. Gonznga .Tnymc, é o mosmp•. que se acha 
m;;J.rl.r,rrrlo na rnrnha mncnda n. Hl3. c ainda;com .maior rigor 
tclllrnren, prll'qne ó dOAdo logo obrigado o jo!'nal a ter um res
ponsavel · rli.r·ect.o, a fnzer a. rle'cl:wncão ele' que exisl.o. um res~ 
pon~aW'I r!rr·l'cl.n a qrHJm meumbe o controle, a fiscn.liza()fio 
do .Jornal. r!n. t.odni" as nol.icia.'l, qno con~enham porigo. para 
a ordem pnhlrca ou qno affoetam a honra publica o. privada 
dcslo pu daquelltl funccionurio, deste ôu daqllelle cidadão. 
. ~Pnlrur·e~ u S'J•andc ·Emílio Castellar já i;ls'orcvia uma voz 0 

segumtc: · . . . . , 

. ~~·Hl'A"n r:'\pi'T'irnc ia rlcvrr•ú ter· .. nos demostrado 
~ que nao ha cousa Lãp iuuLil como opprimir a imprensa; 
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pois cmquanto os im[lr,rio~ ~ilcneio~os se vüm amea
•·udo,: [JIII' aspi1 ~~·i'J" ''"1't.ra1-ius, desde a qnc [lt'oLonde 
l1111 uwssionismo al'!nadn para propagar a religião 
gTcga alé a q LI e p l'e lcnd e LI nm t·cvo lu cão armada para 
[JI'Ojlng'UI' fl CO!Hllllllli~HJ(l ~lt\VIl, 0' ÍJOVOS livres HO 

· consnJ'\'HUI tJ su l':•nuv:un l.mn:plill:nnenLo ptllu Hl'lva 
tnysl.el'io~a da~ idr:-a,. .1•: •!111:-ll<!o ~c cuusidm·a que o 
[WIIS<LitwuLu i' o i entre 111'1~, [!UI' espa•;o do sotc annus, i n
Leil·utnonl.e liyre, ao vel-o olJt•ig·ado a reLroccclcr, a JH'C
eipitat·-so das atLas cundi~ücs do diJ·eiltl aos litniltJS <ll'
hii.J•ario~ rla tnH·odueiu, oc scnlc uma pena lito 2-'l'UIIde. 
eiJmu se vbscnJus rcLrocedet· o nusso organismo, depois 
rlt~ htt\'Ct' sentido o calor do espiril.o an frio dil nmlcria 
ium·to. · 
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 o o o o o o o • 

J'J•dnnrleiH ct,nstJrval' a lei Li•• imprensa para cxcr
·,.,JI.du~ sulJI'' il ennscioncia t:os cidarlãos a mesma dtcla
dtll:il que exerceis sobre a sua vontade. E esta dj.etudnra, 
([III' nM• l.em limites, não lc111 tão pouco 'objcGto. Para 
a nt·dcm puhlica nito neccssililes ,dclla porque vos en
vaideceis de Ler eoncluido a guo·rra eorn fortuna. Para 
reprimi-r ilO clero, tão promovedor de guerras civis en
tre niÍs, nfto Itcccssitacs della tão pouco, porque sois os 
pl'inwiro~ sct•vis ela tlllJOtH'acia. Para fundar a cdl!l;af,fiO 
mwional, quu acaso ucccssitilria ele um excesso de· poêler 
Jll'tJfl'!'essivo, en1 um povo tão humilhado ]lelos cxces
'"'K da Kt~rvidiin tmdicional, não necessitacs ctella porque 
depois dr. VOSSa f!Onducta iJOtn a universidade, n'ãn ten-

. des (iit·eitn, neste pauto, a 'intentar quillqneJ' ·rn·ogrcssu. 
Pum a fawnda mesmo não nccessilacs dellu, purque hu
wis f'X~>I'eiktcln sobre ella todu o vosso m·bil.rio, scn1 a 
attcnção ncrn. :r clamores nem a vrot,;stns. Vós neces
sitar,~ dclla sómcnto, o si\monto a oxcrcois contra r. opi
nião c cunLJ•a a li!Jord:vle." 

Aqui tomos, senhores, o qua1lro porl'citnmcnte tr:wado 
por Ji:milio Cns.tellar no seu f-umos.o discm·so de -15 ele .iÚiho 
do 187ü, sob a dtctadura. Em verdade, nunca houve duns· cousas 
tãn i l'mãs c associadas como o estado de sitio o a consequente 

. dicl.adma, cnrnlodas us medidas qtíc se arrog·uma pr•JleliKiiu de 
llXLin:w ir definitivamente a li!Jerclade do pensamento. 

V erlo, ]lois, qur o que se pretendo hoje, no anno da grar.a 
do -1!122, não é sinão renovar as investidas, que em 7G c 'Í!3 
:l'izel'tttn os g·ovcJ•nuntos <la HGspnnha contm os homens da im
prensil, homens de espíritos libertes dá academia, contra jor
nillislus que accüsnvam .o Governo de desviar •as finan\:as; de 
cot'J'UPviio na adm1inistrnç~o c ele desmandos nas_ guerras ex-
tornas . . · -. · 

Não ~oi si a hislol'ia se renova! Nem si a hisltwiu só rP
]IeLo. T11nLus vc~es contestilda, essa lei da rcnovar;~o dos phe
nrmcJJOs ou factos historicos, !! verdu~c é,, entretanto, qne na 
stwt:cssão dos Jlhenomenos e factos hJsl.or1cos ha scmp.t·c cm 
eacl:t nm de\les um ponto de coincidoncia com outros factos c 
~ucee~sos rlo QU trás ,jpocas o ele outros tempos. 

: llpncm·anclo n sncinlog-o, no mesmo pai~, cncontrUl' nniJ'ot·
lltidade pat·a drdn~il· ns leis (J'e orclrm social, cneont.r.tm'L sem
pre esta coincirloucia. Assim tanll1em nós poderemos di~!' I' que 
tunLo liiUiut·cs são ns iuvesticlus contra o -putrimonio, contra a·· 
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liberdade, contra a lwnrn, tanl.o maiot• é c declinio e a dccn
cleneia de um paiz, quauLo mais repelidas ~ão as iuveslidus 
conl1'a os direitos da imprensa. . 

Outra das lJellezas instituídas no pt•ojcclo Gordo, está na 
aedio publica exercida contra .os que diiJ'amam aiú os rcpresen
tailtcs dos a !los poderes da Jlcpublica, Assim, no arL. 11, dis-
põe o sc~:ruinle: (Le) · . 

"Cabe acr;ão penal por denuncia do i\fínislerio Pu
h! ico quando a .ofl'cnsa for contra corporar,ão· que cxm·(:a 
autoridade publiCa, ou contra qualquer agente· ou depü
siíario desta, em razão das suas funcçõos." : 

Scn h ores! Tau to os pri nctp!.JS da , lei italiana d!J 1 !l<i8, 
como os da lei franceza de 1881, que l'egem a materia, subor
dinnr·am o oxorcicio da aeç[o penal por parte dos Jlfinisteri.as 
Puhlicos, quancl{l os ofl'cndldos fossem corporações publicas, 
ao p1•évio consentimento deli as.. . 

Assim1 o Parlame.nto iialiano, como o lloder Executivo, 
lcem próviamenté de dar o seu consentimento para a queixa . 

. A act;ão penal11ão póde ser e:\lcreida pelas sociedades em nome 
poJa natureza da f)i':fcnsa infringida á Camara,. ao Senado c ao 
Governo, si não depois de voto posterior dessas .assembléas . 

. A lei de J 881, tantas vezes citada, mas que qucr.o crer, 
. poucas vezes lida pelos autores do projecto, dispõe expr·cssa-

mcnte 'o seguinte: (Lê) ·. 

Não quero cancar ó SenJ&dO com a leitura da lei francez~. 
mas dizer aos nfeus co!legas que se encontra uo commontarlD 
de Ellgenio Piül'J'e, não poder ser .exercida a queixa ou de
nuncia e .não poder ter Jogar a abertura do processo ou da 
acção penal, sem a prévia collabOração do poder ou da coi'-

IJoracão que so ,julgar oi'fendida. O projecto permíttc desde 
ogo no i\tinisJ.crio Publico iniciar a acção penal independon~ 
temeu lo do voto do Parlamento.. · 

Qual ti a razão por que, nos outros paizes, se entende•.i 
sempre necossnrio o voto prévio, quer se trate do o1'fensa ii 
Camara, qt1Cl' ao Tribunal, ·quer a um representante. diplo-i, 
malico, soberano ou chefe do Estac(o? · · 

· .. .-E'. que póde interessar a ello proprio . pôr termo· no de. 
lmlf', cancollar o escandalo, .porque é principio universal do 
dit·eito de que ao accusndo cabo a pro,;a da verdade. A prO·, 
JH'ia lei f!'llncoza, no sou nrt. 35, dispõe claramente que a 
verdade rio facto diffumatoT'io, quando for rehiUva ás -func~ 
· ções, pode.rá .sol' reslabelecida pelas vias ordinârins, nos ca·· 
loas rlo imputaeão contra· às corporacões constituídas, contr:l 
os oxorcit.os .. elo mar ,o t.orra, contra as repartições publica:;, 
ct;m}.ra Ioda.~ as pe~sous onumoradás no nrt:; :lL Ora. o rr.in~ 
CJfJ!O do a1•L · 31 e u de que, em se tratai1.do de caltmlntas, 
cube senlfJI'C ao accusntlo a prova.. . 

No arl.. 318 do nosso Co(J. Penal so IIi que ti vedada a 
pr·nva tla Yürt.ladc, on noloriorlacle do facto imput.nrlo tí pessoa 
offemlida, Bal\'o He osLa: a) fôr runccionario :publico ou cor
pot·n~ão c n facLo imr!ulado referir-se ao l'Xcrcicio dc

1 
suas 

ftmcçüo.~; b) pcrmHLir a prova; c) tiYor sido: conclonmado pelo 
fac/.o impul.arlo. · 

l~u .iú rli.-<st• que. com rolaoão :í calunmia, o arl .. :JHi do 
.Codigq liiz CJ!te ;;e a caluumia fOr cpmnlcLLida ·por nwio. de 
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publica~.ão de pamphleto, pasquim, allegol·ia, caricatura, ga
zeta ou qualquer papel manusnripto, etc., distribuido por mai~ 
do qqinzc pessoa~. ou afl'ixndo cm Jogar frequentado, contra 
corporação que exerça autoridade publica, etc.; § 1", se com
mettida eonl.ra particular ou funcmonario publico, sem ser em 
razão do ul'ficio, ati penas são diminuídas". 

Ora, S1•. .PJ•esidentc, cmquanto as nossas leis instituem 
a prova plena da e.rceplio vel'itat'is, com a prova da calumnia, 
essa J'csLI'icc.üo não se adn~it.te no projecto. (Pausa.). 

V. Ex. quer advert1-mo de que está finda a hora da 
sessãó. (Signal a{firrnali'vo ·elo Sr. Presidente.) . 

Sinto-me ·extremanwntc fatigado. Est.ou· discutindo, uma 
que:; tão da maior importaneia. 'J'en!Jo ainda· alguns ca~o~ in
Let·essanl . .t~s a aprf)senlar ao ::5cma<lu. Pretendo fallal' amanhã, 
na. hora do· expediente, .pedindo a i\!esa que me inscreva desde 
,iá, afim de não tomar muito .tempo ao Senado. 

Creio que em mais tres ou quatí·o horas resumirei as 
minhas eonsiderucões. H ontem, adoeci. Hoje, ainda estou do
ente c apezar disso occupo a tribuna. Si V Ex., quizer con
servar-me a palavra 11-ara amanhã, eu deli a usat•ei; mas, si a 
maioria, por um golpe de J'orça, prolongar a sessão. obedecerei 
á lei do mais J'orl.e. t]uc.nunca •í a do mais ,iusLo. 

O Sn. Pm,s!llENTE .-,Em vezes anleriot•es tenho declarado 
(JUe a l\Icsa mantem a palavra aos ot•adores pam concluírem 
seus discursos na sessão seguinte. Esta era a disposição do 
Rogimeuto, o tumbem a praxe, ·na Gamara de onde vim. V cri
ficando. porém, o disposto no art. !li:!, apura-se que, ·· preten
dendo o orador. ooncluit• o seu discurso na sessão seguinte, far. 
neste sentido um requerimento, que temi de ser submcttido ao 
voto do Senado. Vou assim proceder. 

' O Sr. Senador Il'illcu lllachado t•equcr para concluir o seu 
discui·so na sessão de aman'hii. 

Vou submef.tr!l' a votos o I'Cqueriment.o . do Sr. Senador 
·rrineu Machado. . · • ·.· 

Os senhores que approvarn ·. o rc:>querímento queiram le-
van!ar-sP. (Pausa.\ · · 

. ' 
Foi re,ieitado. 

O Sr. lrineu Machado - Pc•~o a palavr:t, p!!la ordem., 

O Sr. Presidente - 1'em a palavra o n9brc Senador. 

• O Sr.·. Jrine~. Machado · (JJeia m•de:111) -,. Sr. Prcsidenf.e, 
acabo dr• fazer um appe!lo :w Senado. porqur estou discutindo 
rnalmcnle a mafpJ•ia. Pal'Pcr.-me que ~ci por um luxo de b"l'Os
sciria ;;n insislP Plll llH' 1wgm• ·a illllavra pnra a sc~siio de 
mnnnhfi. fl('(Jllllir•o r c• r· i ficnrno da vntnrão. '" .. .. 

I 

O Sr. P1·esidente - O SI'. Senador Irineu Machado requer 
verificação da voLaüão . 

. 08 scmhoJ•••s ·que vot.aram n favor do requerimento rruci
l'am levantm·-~e ,, conservar-se elo pé, afim' ele quo os votos 
s~.inm eonlaclns. (Pausa.) 

C i uco ü c.>quorua e quatro ú' direita. (Pausa.) 
S. - Vol. ·X 28 
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Valaram a fnYOl' elo l'cr;uoriménto nove Srs. .Senadores. 
,(Pausa.) 

Queiram Jevunlul·-~·o, os Sr~. Senndot·o~ fllle vol.ni'am uon-· 
Ira o requci'illloulo o ·cousu.t·vut·-so do Ptl al'im de que sujam 
contados o~ vot'us. (l1ausa.) . . 

Doz. á tJ~lJUOl'UU c sele í1 dit•ilila. (Pau.1·a.) 

Valaram oonlra o · requorimcnlo '17' Srs; ... ,Mnadorcs. 
(Pausa.) ' 

O requerimento foi rojoitado. · · 
S'i não houvGr niais quem peça a palavra. 

· · O Sr. Paulo· do Frontin ·- Pe~.o a palavra. 

O Sr. Presidente - Devo a decli.u·ar; a V. Ex. que a ·hora 
da sessão já oslú. terminada. · · . , · 

O Slt, 11AULo DI~ l?HON'l'JN - Mas ou já tinha pedido ·a pa
lavra simullan~amcanto com o Sr. Senador• Irinou Machado. 
Portanlo, a Mesa devia ter o meú nome inscrjplo. 

O SR. PRESIDEN'l'-1' - Pcrfeil.ameiite; V. Éx .. fica ~om a 
palavra' para a sessão de amanhã, porque a hora da sessão 
está terin i nada o alé aso r a nenhum Sr. Sendor pediu proroga-
ção da actual. · · · 

o· S1t. PAULo DE PnoN•rJ:-~ -- Eu ai rida nãÕ ·:l'alloi. · sobre. a 
lei do imprensa,· · , 

O SR, PRESIDENTE- Havendo orcamentos sobre a.Mésa, 
enviados pela Commitisão, o sondo. m)\teria urgente, vão ~er 

.lidos, afim de constarem do Diario do Cony~esso de amanhã: 
. 

O Sr. Lauro Mulle.r - Pe,~;o a palavr·a, pela Órdcm. 
' . 

O Sr. Presidente - '!'cm a. imlavra ·o 'oolirê: Sénador. · 

O Sr. Lauro Muller (w:l(t orileri1.) -·:sr. Presiclento, acha
va-me inscripto· para fallar; mas, estando esta manhã em con
ferencia com altas autoridades ·cto paiz, portanto .ausenf.•f do Se
nado na hora em· que a palavra me devia ~er concedida, rogo 
n v. Ex. so digno l'OllOVlU'•'Il miuho. inscripoilo para a hora do 
expediente da proxima .sessão.. . . , . · 

' , ' r ~~ •· • 

o Sr. Presidente - v. Ex. acrú aLterídido. 

O Sr. Paulo de Frontin - Peco a 'palavr;a polu ordem. 

O Sr. Presidente - ~~~em a palavra o nobre Senador. ' .. 
< 

O Si< Paulo de Frontin. (pt!let m·dP.rn). - Sr.· Presidento, 
pe(}O n V. Ex. que me considere inscripto pum Jallar depois 
d'o' nobre ·Senador. por Santa Ca!Jharina. · · 

O Sr. Presidente - A Mesa tomal'á oni consideração o.s 
pedidos dos llObres Senadores. _ , 
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O Sr. 3" Socx:otario (servindo de 2') procede á leitura do9 
seguinles 

PA'Ill!:CEH.ES 

N. 373 - lD2:2 

Orçamento do ,Jtinistr:rio dtt ht8tiçu. c Nc(locios Jnle1•iores 

j, ,proposição du G~;umJ'a dos. lJeputlulos u. :164, deste 
anuo, que Iixu u: despesa do i'l!iuisterlo du Justi(!a c Negocias 
IuLcriot•es, para o exercício de i!J2::J, chegou ao i::lenudo no dia 
1.1 do UíH'l'UnLu mcz de dezembro, u, no dia seguinte, foi suh
JJicWda ao cxa111e {ia Gommissãu Lle l''inan(ias. E' .da maior 
cviclcnuia !lUC, pela prmnuncia du l.cwpo, não oódo esta Co.m
lllissão razut· u aJH'esonLat· silJüo wu us.tudu suverfif.)ial o muiLo 
iwJOl!Mplulu do assumpLo. · Ella fez, unLt·otwnto, tudo que du 
seu esJ'ol'IJU dcpcmlia ua1:a Junwuet' ao Senado os iuforrucs Ju
Llispensaveis á i.mmediata discu~:lão da materia, nostc ,fim !lo 
sessão.'. 

A inaugul'Ucão de um nuvu lleriodo .orcsidcncial desperta 
sowvru as molhut·es usperan1;às ua .;oluf;tío elos g'l'<lincles pro
blu'Uias uacionaes. /I.Lmvossanws àg·o1·a essa phase de novos 
aloutus, ufLo .mais pronunciados nem mais fortes pot· cwusa 
da ag·udissima útua(!ão i'inauceira, a.petar Ja .qual, .por·ém o 
paiz muito espora da alta capacidade, inteireza e decisão \do 
estadista que acaba de as~>umir o Uovcrno. Na pasta da 
Justiça e N egooios Iutcrif.!res, om bõa llot·a ontrcguc a .llil& 
YoutuLlo destemida c superiormente dotada com todos os 
ulonlf.lulus do succoôso, não faHam assumptos do importa.ncia 
uu:pilul ag·uardaudo solu~~õos adequadas. Alguns doss~Js as
>~umplus Já constituíram ol.Jjecto do estudos desta t:ommissüo, 
lJUO Lew motivo para justo desvanecimento ao t·econllecet' o 
Lloclut·ar aqui que a or·icntacüo do novo núnisLr·o não differe, 
absulu~amentc, de .~uas opiuíqos, cmittidas r>m pareceres an
•l.erioros, do avcõrdo com. os quaos já o Gongresso providen
ciou, f.ll~l :par~c, :votando varias· autot•i:~.açõcs o !~is .ospeciaes, 
quo ostao, apenas, dependendo de t•egulumontauao .DOr parte 
t.lu Podct· Executivo. · , , , . 

. Au--uiupossar-su tio seu ullu cw:go •c, posteriomwrrLo, ao 
llw set• ll'i!JuLada merecida liomcuageul, o escl~II'etJido .ministro 
Lra~~ou, tllll vib!·anlos discul':>os,. um JH'OgramJma de g·overno 
lJUO produziu viva impressão poJa relevancia dos problemas, 
que t•ncm·ou, o pelo .vigor da rosolucão; quo demonstrou, cm 
cunct!Hns incisivos c profundos. 

· A saudo publica, a assistenoia hospitalar aos enfot•mos 
c aliuuadqs, a protcccão ú infan.cia abandonada .c delinquente, 
o combato ao anal·pllaboLi&mo, a l'ol'orm:a processual civil o 
penal, como cornpl·emento de rero'rma judiciaria,- Ludo isso 
morccot•á o. desvelo ct·o suas cogitações. 

A J•espo!tt> da saudo publica, em parecer clc 2!! de no
vembro du :1 !J21, esta t:ommissão deseuvolvtm largas cousi
doruvões que deixa de transcrever porquu, como t·ccoHhcco 
o novo t.itulat• ela pasta du Interior, osso sot·vi~o está artpa~ 
rei hmlu para o closomponho de suas lmmanital'ias funccõos, 
c.ut•ccumlu aponas de Iis·oit·os retoques, !JUO so poderão f1L~OJ', 
tal voz, ulti cum reduooão do dos posa. Do pussagom, convóm 
~·ccf.ll'.tltu• que, lloLol'mittudamonto llUt'a o soi:viQo do JJl'OP!,lY"l 



... 

436 Át>NAES DO SllNADci ~ 

laxia e :;aneamcnlo l'm·al, J'ol'am destinadas pelo Congresso 
. foÍ1tes du J.•cnda, que .só nu anuo de 1920 J?l'Ocluziram 1!7 mil 
j)OnLus, conform~ o relataria do ministro de então. 

SolJI'P a assi:;l.encia, a Commissiio, em seu citado parecut· 
de J 92·1, escl'eveu o seguinte: 

·« :\ assisteucia em geral, comprebendido o set'vico 
dt• ltuspitalização, a protecl}ão ít velhice desamparada, 
aos incapazes, reLaL1dados e desvali·dos, ntio póde deixar 
de aLLrallir a nossa attenção. Felizmente os ·Poderes 
PuiJI'icos lhes estão dispensando especiaes cuidados, á 
proporeão que os nossos rccm•sos permittem. » 

Vf'rifica-se, pela Lt·auscrip1;ão feita, que as idéas do pro
gramma minist~rial nrw podem deixar de conLar com o apoio 
desta Conunissão, uma vez que multo Lemus ainda a realizar 
.neste -terreno. 

E' t.anwem uo parecer de 19:!1, que se lê: 

«A lei ur1;.ameHtaria .para o corrente exercw10 
:contém uma série de disposições relativas ít .rnfancia 
abandonada e delinquente, cujo serviço de assistencia . 
e protecção fni o Governo autorizado. a organizar. 

Trata-se de uma providencia que se. inclue entre · 
os deveres sociaes e tJUe, conforme ·já o demonstrou 

.. o relator dt!Ste trabalho ern parecer de 18 de setem
bro de 1917, deve ser consiclerada uma das necessidades 
•ele cai·acter federa.J a que allude o aru.. 35, n. 1, da 
Constituir;ão .. 4: Elle u'envisage pas l'enfaut, mais la 
société, dont olle assure l'avenir: c'est moins la petié 
en éveil que la raison calculée de l'interêt social«
disse Bmile Chevalier. Verdades são os tas ao alcance 
de todas as intelligemias, ma~ o' Governo, por. causa 

. da situacão financeira, ainda não pôde dar solução ao 
probletüa, utilizando-se da au't.orizaoão legislativa. 
E' o que consta do l'elatorio do ministro da Justiça 
I! ~egocios Interiores, o qual arfirma que o «regula~ 
menlo estít prompto,. dependendo a· sua decr,etacão · 
apenas da opportunidade .» 

A Escola Premunitoria J 5 de Nov·em.bro, um dos pouco.; 
estabelecimentos correccionaes que possuímos, e a unica no 
genero, ha muiLo que atravessa uma erise afflictiva, occa
si0nada pela «anemia de que se ·resente todo o seu organismo 
interno, . 

' 
O o 0 O O O O O O O O O O 0 O O O 0 O 0 0 O o 0'0 O O 0-0 O 0.0 o O O O O O O O O O O o O O O'l't I 0 tiO'tt 

O relatorio do ministro conLéin sobre o assumpto. esto 
trecho p1•om·is,ço1•: 

«0 regulamento procura corrigir as "inipe!'feicõ'C8 
·das uctuacs casas correccionaes, croar outras sob novos 
moldes, r. ins!,itue o systcma de educacão o rei"órma 
dos mc.no.rcs, de acclt'irclo cmn os processos aclopLudo":l 
Jl'tila moderna pedagogia correccional,» . 
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Este regulamento· é que está aguaJ•danào opporLunidada 
para ~cr expedido. · .. 

Das ·promessas devemo~ quanto anl.cs pn,ssnr (L exccw;üo .: 
FactoR dolorosos, deprimentes elos no.~sos l'6ros de po>Vo ci
vilizado e regido pol' pJ•mcipios dcmocrnticos, dão frequen
tes atl.est.a·dos ·de que, neste particular, nos falta. l.urln, desde 
leb penacs conveniont.rmrnt0 orienliad'as pela idén drt defesa 
collectiva, até a ass.isLenei;l aos egressos das ·prisões e aos 
menores delinCJtHmtes ou. expostos á. degeneração physic& o 
ni.orHI, sem esquecei' acoommodações adequadas nas prisões e 
~os proprios eclificios destinados ú audiencia dos .inizcs. 

Depois di-sso, IY Congre~so Yo~ou leis espcciites nu Lorizan
do a organiação do serviço de fc<·otecção ít infancia abando
nada ·e delinquente e a rr~mofle1-ação do noBso syRtema de 
prisões, leis que agua!ldam, para a sua execução, a-s necessa
rias providencias do Poder J~xecutivo. 

O combate ao analp•habetismo ,iw foi, igualmente, objeeto 
de apreciação -desta Comm·i·ssão. •qtw se pronunciou :1 respeito, . 
nestes termos: 

«Em. materia de ensino, l'or~.a é recon hr.ccr que · 
muito, nos incumbe :fazor, não tanto a J•e::pcit-o do en
sino snp!}rior e secmHiario, quanto a re~peito do pri
maria, para reduzir ao mini•nio possi!V·el a esp(Lntos!l. 
percentagem de analPh(Lbetos que nos contrista e en-

. vergonha. As cstaf.isticas cle.monstram de sobejo qne a 
inici·ativa privada . e a acção ·dos governos dos muni
·cipios e dos Eshado;; não podem I ibertar a União nesse 
encargo.» 

'• • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o' 0 o o o o O o o o o o o o o o o o o o·• o 0 0 o o o o o o,o o!o o o o o·o"'•l 

«0 relator desl.e .parr,cr.r, recrmhrcendo ·embora os 
inconvenientes dos orr;amentos rabilüngos que, em ge-
ral, se prestam a recheios P posticos dr. i:n~ere~se in
dividual, não oonsi,d'era o postu Indo do orçamento sem: 
cauda t.ão rígido qu~> não pr,rmif.l(L ci'ispasiaões expli
·cativas da appHcação d(LS Ycrbas nu · cnnsignal',\Õr.s, e 
mes-mo relativas á soluc-ão de PT'Oblemas fJU(', corno dà 
alphabef'i::ação, não adm i t.tem delongas nem ca,recem 
de demoradas discus~ões pm· ;i1í se . acharem suffi- · 
cientementP elucidado"., 

De accôrdo com esta~ id~s. o Relator formulou a se
guinte autorização. que, appro~·ada, consta tio orçan'ionto em: 
vigor:. ., •1·-f ::; 

.«Art. 3.• ·E' o Poder Ex:ecutivo aut.orizndo: 

9. A entrar em accÔI'd,-, côm os E~ta:dos, afim de .-;cr r.s
t,abelecido um regi,men de whvençiio dBsf.inndo a diffundir o 
ensino primario com· as segnintes bases: 

a) os Es1.rudos aocm•danl.r.~ se compr·mnett.em _a ar!Piiclll', 
·pelo menos, 10 o/o de sua receita na iJú;f.J•ucc:ün prunar1n; 

b) a .~ubvenQão dn. União val'iarít -ele lO a ~·o o/o ela im
portancia dispendida pelo Estado accordant.e; 
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c) n subvençiín ~crá l'r.laA.iva ú.s escola~ p:·imnrlns o ás 
nm•maes ,julgadas cm conrlir;ões,(Jc equiparação no typo quo 

· a União adoptar; 
r.l) a fi8cnlir.nr,:ão desse serviço compolit•ú ít União n ao.~ 

Esl.n·dos, faciliLnnclo estes a acção duquollu; 
c) a l'iscalizução por pat·l f' da UM.iiio porlcl':i sm· confi11da 

a fiscnos de nomear.ilo do Ministro da Josl.ir:a n Negocias In
Lot•iol'es, com a g·J•at'ifieaçfio elo CJIW Lrul.a o dect•eto n. 13. OU, 
de 1 dr. mnio de :1918; 

() para uceOJ'J'Cr :is dcspczus resultantes cln execução 
deste dispositivo o Governo poderá a!Jrir cl'edil.0s não exce
dentes ao mnximo de :300 contos de ri\is, · IJO!' Estado accôr-
·clantc." ' . · 

Este dispositivo, q1w ainda não f.rwo rxrc'n~fio, póclo ser 
l'OVigorado para o exercicio de 1923, com ns moditicnçíies quG 
se julgarem convr.nienl.cs pn!'n facilit.ar :'t nocíin. do .Governo 
Vedr!l'al. O inl.nilo rio llelnlrl!' não foi out1·o sh1üo o de contri
h.uh· para a rtlphabeti:a.çti.o do~ nossos putrleios. o, nestn sen
I.Jrlo. pensa qnc "nada se oppõe ao commetl.imentn e é puro 
bysanl.inismo, na expressão do illnsl.rndo Minisll'ú .do Interior, 

· nnxe·,•gm• obstaculos const.Hucion·acs para qur. rHJSRn a União 
fazer aqnillo que não sr; pôde rcCL!Sllr n pnrt.iculare.~ e a es
trangeiro ·- a fundar;ão dr. rscolas pl'imorias !'', · . 

De rrslo, no CJIIO dcpondr.r do llclai,Oi', n prcgrammn mi-. 
nisterial nfln cnconi.J•arú embaraços. mãs ;:;im a molhar von
tade ele conjngaJ' esforços para a ;illa inf.~g'!'nl r.~nlizal}ãO. As 
proyidencias orçamental· ia~ que 'pn.l'n isso for·rrn. mist.ér ;10 
exm·cicio do Hl23. sr:rão apJ•rsrnt:HJas em emendas ela Commis
são no 3" i.ll!.'no da proposir,:fio. E, nesse momr.nl:n, npresentat·~ 
se-hão lambem as. mcrlida;; lr.nrlcntcs ú rr:rlur.çi'io dr. despezas, 
rm relação aos Aerviços e rlol.açües qur: o pot•mittirem. 

E' de considerar desde Ht que, nesLe m·çamentn, hn verbas 
de certo vulto que não só são irredncl.iYeis como l endem sem
pi•o 0rescer. Estão nesl,e caso as reJ:lJ.ivas 't\ alim~ntação, ve:J- ·· 
tuario r, r.m•oLivo,q _dos det.enlos, pAniLr.ncim•ios r J•r.clusns das 
r:nsas c!~ de<tenr:ão; coJ·t·ccçfio r . manicomio, dOR mcnm·es da 
Escola PrnmnniLoria, ·dos dornlr.s, loucos, ele .. etc.· Raro r. 
o cxercicirr cm· que se não nbrrm creditas suppiP.mentares a 
tnos n~rhas. Tsso nã.o qurr dizer. porém. qnr. deixamos dil 
r.xnrl!in~r o calculo das clof.açlir:s T'rspr.cl.ivns,, afim de corrigir 
JlOF.Sn'rJ s enganos. 

A Commis.são pretendo prnccdrr a criterioso exame !lm 
todas UR vcrhas (t vist.a das informací)r.s officiaoq. sendo t.oda

·Vin de lembrar qno para isso dlspf.ie apenas de· pbuêhs dias, 
o crur: constil.tl~ irrecusav~l cxcnsn da iinperfoir;fítJ de seu tra~ 
baJITo. · 

. C0nsormto o que fioon deliberado, o Rolator ,::í. t~vo occa
sião de cnnfr·!'~neinr com o sou illnslrr r.ol!e)!:'~ da Camaru c 
destfl onvin qnr, nnqn~lla Casa do Cong-resso, ·o nrçamenlo. da 
.Justiça r. Tnt.m·ior ~ol'frnu. snhrr n Jli'OPORI.a do novorno, cór
tos r l'r•ducçúcR qnr·sr\ níio infltlil'nm nu ditninuir.~ão do total 

.por causa dos seguintes nu(l'mcnlos. feitos All1 virtude de 1~~:. 

'I 

I 



AugmenLo nos yencimehLos da magistratura (lei nume
ro ~. fi(llJ, de 25 de agosto de i 922) : 

Magistratura ]'ederal . . .......•......... 
Idem do DistrieLo Federal .....•.......... · 
Idêm do Aet·o . . .. , .................... . 
Augmenlo no~ venclmenl0S dos - pt•ofessores 

(ar L. Hl, 'da lei -n. 4. G1íG, de 10 de 
agoslú de 192-2) .. .. ................ . 

AugmcnLo nos vencimentos do funccionalis
mo em g•~ml (Labella Lyra, art. 150, 
da cit.ada lei n. 4.555), imporíancJa 
calculada para este ministcrio, já dedu
ziria a quantia de 4. f.\2 :793$200, con

. s~antc de orçamento anterior para a 
g·ratificação da fome (lei n. 3. 990, dG 
janeiro de 1920) ................. .. 

Augmcnlo dos vencimentos dos -corpos 
militarizados ( § 7• do citado ar
tigo 150, da lei n. 4.555): 

Policia Militar . . •. , ..................•. · 
Corpo de .Bombeiros . . .... , •..........•. 

571:036$137 
484:0G5$000 
62:000$000 

J • 383 : 000$000 

!l.OH:7G1$13S 

2.096:ii0$000 
605:040$000 

14.246:0~$275 

AMm disso, o or(mmento contempla dola~õc·s para ser
viços ultimamente· creados, como o Museu Histo)rico (decre
to n. 15. 590; de 2 .de agosto de Hl22), assislen.:-ia a toxico
manos. etc. 

O orçamento vigente consigna duas verbas destinadas 1\ 
serviços sanif.:-trios na importancia tol.al de 29.7.30:036$950 .. 
A proposiç,ão da Gamara reuniu esses servicM em uiua ~t'i 
\'erba na imporl.ancia dCI 23.436 :302$340. .Tá !'ouve, assim, 
~'!cnsivcl diminui~ão na Sanrlc Publica. . . 

Duranl.r a discussão da Camara. as vcrbn.s 6'. 12•. 17•, 
19•, 30' e 38". soffreram respeclivamentr- as ~rguintes rcdn
cçõcs: qlj :000$, 23:000$, 42:000$, 15 :000$, J !)>:.;650$ C r1ÍÍS 
70:000$. turln nas rubricas ele material e as verbas 13', 20", 
2:1" e 33• .. tiveram respectivamente augmcnto .de 10:800$, 
7J :1,20$, 50:000$ r 395:000$. scnci(l c augmcnt.n ,J~. verba 13'. 
df! gratificações na .Tusliça elo Distr·icl.o Fcdcr:~l ~ verba 20', 
:!l :?4(}!?. ele prssonl para a assist~ncia dr l.oxicom:mos. nos ter
mos elo § fi" ·rlo art. n• d-o dr.creto n. H. 969, d~ 3 de setem
bro drl 1921 r 50:000$ dr material para con~lrl.:cções nrgcn
t.es na Co!onia de Alienados: .vcrhn 23", material .para instni
Jaçãn da e.adeil•a dr cl.inicn cirurgicn na b'a~nlcladc dr, Mr
c!icinfl. r 3311 , de material para ohras noccssat•J::u; no InslJLuto 
nswnldo Cru?.. 

:\ propnRic:fin. l:al comn foi romeLI.icla para o Senado, ri:m 
a rlr.~prsa nm !'l..?t,0:097~3iG, omn .. P ·102.ri3!1:'174$1l85, papel, 
O Ol'~umenlo actual limita u mesma despesa em 3.201 :020S317, 
ouro, ') 94.809 :042$556, papel, donde se verifica que hu nu 
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pl'()posi()ão. os angmllntos d~ 3!) :·077$059, •)uro. e 7.725:131$929, 
rmprl .. O nugmP.nl.o ouro. provém ela elevação do numero de 
prndins servirlos prla rêdc ele esgoto. c o papel, da differenca 
ent.rc os nrcrl'.~rimnR acima alludidn~ c ns rcduccões feitas na 
Cnmnra. 

As ril'r·as qnr scgnrm, mnncionadas verba por verba, fa
i'ilitnm o cst.udo comparai ivo enLrc a proposição da Camtlra 
e· o or~amento em vigor: · 

• 
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PHtiPORir;,i.n OA CAMAM DOS' llfo:PUTADIJS N. 171\, PR 1922, A QUE ·~ 
Kl~ f\EI'mm n f•AilEGEil SUPRA 

O r.nngpr.~s{l Nncionnl rloct·r•la: 

:\1'1.. L" E' n Podel' Executivo autorizado a drspender, 
pr~lo mniAt.cl'io dn .Tusti(!3 c Nogocios Interiores, com os 
~rpvir;.o;; dPsignarln;; miA A~guint.o~ vm•hns, aR Q!.Iantias de 
a. ~40 :O!l7$37G. ont·o, tl J 02, ii31t: n '•$485, papel: 

(A .v tahc/lo.v e.r;Jllif!atil!as {orant pu.blica.d.as no ·.~ Diario 
0/'fidol» d~~ 16 dP- dezemlm.i de -/,922.) 

Cnmarn do;; Depu lados, 9 de dezembro de 1922. -Ar
nolfn Rndrioues de A:e?Jedo, Prrsidente. - Jp,qé Auo~tsto Be
.::m•,·a. di? Mcdei1•o.l'; 1" Sccrel.ario, - Pedm da Costa Rego, 
2' ,Secretario. -A impri,mir. 

N. 374 - ·'1922 

PARECf:R DO ORÇAMENTO DO E"Zi'ERIOR EM. SEGUNDA Dl8CUIIIÃO 

N. 1 

· Verba 1' - <11\ngmente-so de 4 :9·201000, papel, para ehl
vur a :350$000 J!len·.~aes ag gratificaç~es de seis ~actylographo• 
e uma teleohomst.a e a 2!i\OOO, a dinr1a dos correiOS.> 

Pm•ecar 

OS seis dnctylographos e uma telephonista que <~ão eon. 
templado~ no orçamento. do Exterior, inscriptos na. verb9. t•, 
g·anham act.unlmcn t.r) 300$üü0' mensaes e que accrescidos dae 
percentagens relativas a tabetta «Lyra, se elevam a 450$000 
mensnes. Os correios tnmbem recebem mensalmente a mes
ma quantia. O;; venciml!ntos desses ultimos funccionarios 
!oram no anno passEHlo elevados de mnis 150$000 e os da te
lephonista do mais ri0$000· mcnsaes. Dada a crise financeira 
que atl•avcssa o pair- neste momento, a commissão sente níio 
poder attender· n mcnda do seu illustre auctor. 

N, 2 

Verba s• ...., . «Supprima-se desde, bem como para occor~ 
rer a defficicncin das. sub-cànsignações.:. 

Eff·ecf.ivnmen Ln não cxi~te razão para que ns sttb-const
gnacões dn verba primeil'n Be,inm dofficientes. O orçamento · 
devo ser p.rcciso c elm·o. .I\~ v.erbas devem comportar as des ... 
pezas, e, desde que isso niio s~ dá, não podem constar em sub~ 
consignacõos clf'fficicntes. A commissão é pois · favoravel 11 
emenda apresentada pelo i!lustre Sena,dor Dr. Paulo de !Frontiu. 
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' N. 3 

Verba 6' - «nerluzn-sc de GO ;1000$000, ouro, a segunda 
consignnoiio.» 

Parecer· 

. A Rcgnmln r,onsigllfil.)ão da vr.rba St:!Xf.a (Congressos A 
Confot•rJticias) 11 rlr!~l.iiiiHla 11 ailwurar a des'peza relat.ivamento 
ao assumpf.o ria vm•ba no· exteriot· dei paiz. Ella de accOrdQ 
com a Jli'Oposl a do Gover·nn e lrtmhcm a du Cmnnra esM. fixada 
cm 200:000$0100, ouro, pn!'a o r.xercicto de 1923. O ·GQvcroo 
tendo .i:í .em vista o rnomcnLo financeiro reduziu de réis 
5~ :11100.~000 ha snn propostn. pois a verba votada para o exor. 
cwtn do 1!122. foi. rio 250:000$000. 'Por .ahi se vê que ,iá. .foi 
f~Jt~ Ulllll J•cducçiio hasf.ant.c grande e que outra scria.põr cm 

. I!JffJCnlrlarlcs a administração. A commissilo é pois contrària 
a emenda .1, achando ,i:í. snfl'icienf.e a reducçilo feita· quo re. 
p1·esenta 1/'ri (um quinto) do orc~m'ent.o passado. . 

., N. 4 
Verba 7• - 'l:Reduza-sA r](} 40•:000$000, · ouro, ·a segundà 

consignaoão.:. ,. ... r. 

. . A segunda consignaçiio da verba setima (serviço tele~ 
graphieo e poslnl) é destinada a despeza relativa no assumptQ 
da verba pelas nossas emllaixadas, legações o consulados, 
Esta verba foi nccr·cscida de 20:000$000, primeira ·e segunda 
consignação, respectivamente .papel e onro. pela Camara, par11 
que ella fi casso ignnl ii do areamento de 1922. omustre re
lator lia Camarn. · abni1donou a· proposta govérnamental...que 
era de 100:000$000 ·em car.la consignação, reciprocamente, 
papel é ouro, j:lat·a seguir ·O orçamento ele '1922. As conside
rncúos do Jllust.r•e ·Senador Dr. Paulo .de· Frorttin ·suo dignas 
de pondornçno, rnas, conv1\m nol.!ir .. que nilo ha sempre esta 
uni.formidado no seJ'vi.í.!o .e qlle a administraÇão roput~ nee.es
sarla na verba. a clot:i(lllo drJ 120:000$000 em cada consJgnar,ão. 
A com missão I) pois contraria a emenda. . . ·. · · 

·N. 5 

Verba g• - «Supprima-se enn Evcntuaes .. de vencimen
tos rio Pessoab e ao pagamento de grntifiqações a: empregados 
ex.LrarJrdi!lnrios con_Jo, .se,Jnm. inteJ'pretes, · 'daetyloll'raphos, es
cnptm·nrws c nrchJvJstas · que · forcrn necessar10 durante o 
exerciclo,, 

Parecer 

Effecli.vnmcnl.c hn, nncr.~Ridurlc de umrt eXplicação quanto 
n éxisj.cncin. do nmprogndos, que . nii.o se acham. dovidamen~ç 
consignados nu liJ'I;.umonf,o. E snh1do que os chefes de emba!~ 
xac.las, li:fgaçúes ou coilsuludos, C(LHmdo anormalmente o servi
ço cresce, contraclam depois de ouvido ·.o Ministro de Estad~, 
o concurso de cct·tos' empregados, que sem nenhuma regall" 



SESSÃO EM ·J 5 DE 01\ZEMllRO DE :[()~;3 

• 

se desohrigum muLerialmenLe dos serviços em troca de uma 
J'eJnuneravão conveniente. l~ssa praxe é muito antiga e para 
o· J!:stndrr mullo conveniente, pois fica acoberto de futuras exi
genclus ou complicncões. 

A e o mm issõo 1\ de Jlurccm• conLrnrio a emenda, mas pura 
dai' llllta ,iusl.tt signifi·caçiio du cxistcncta da rubrica na verba. 
rieHLal:tt us inL,n·pt·oLcs .elas Jcg·a(;ÕPs no .Tapaiio c na Noruega de 
on/19 se aeharn, incluiudu-ns na dieta rubrie~t e att.endendo ao 
rnomenl.o financeiro, reduz a 30:000$ a sua dotação, Lendo em 
vista que ella-compoJ•Lará, clui·anül o vindoui'O exercício, as 
dnspew.s pam. n qnal está dest.inada. 

N. (i 
Verba. ·t o•: 

· "Supprimam-Rc as gml.ificar.üoR addicionaes dos consules . 
dn 2' classe arl,junlos em Nova YÔr·k, Londres c Liverpool e do 
consul de 'i" classe em Jquitos e do de 2' classe cm Baltimor~:, 
diminuindo a vor·ba do 12 :000$000." . · · 

. Parece!' 

As razões que rlcl.erminaram a cxisLencia de uma grali-
1'lcaçfió ac.l!licional para esses 1'unccionarios foram ·a difl'icul
clarlll e. o preço elevado da vid1t nessas cidades. Com crreilo, 
o nosso consul nd.Junto em Nova Yorl>, por exemplo, ganha na 
mesma pt•opm·cüo que um OJiemrio americano. Foi atlendendo 
a esta circumst.ancia e a l'eclamacües fundamentadas desses 
consulcs, que f'iz passm·, em pnrte. no anno passado essa dispo-. 
siçiio. A Comrnissiío é conlParia á emenda. . 

N. 7 
Vorba 10': 
Reduza-se ele 8:550$, ouro, .. peln suppressüo. das dispo

hições "Pum gt·nt i!'icaçüPS 'f\1 (o o maxirno r! e 1 : GOO$, am1uae-o, 
11 consulés de 2• classe ou acl.inntos a Juizo do Governo". 

Parecc1' 

. .. Nfto é ,iusl.o, corno no casn da emenda c,", que sn retire 
'uma gratificação ,i:\ existente a varios funccionm'ios, mas 
lambem nfio 1í r·ngLllm·. que se f.ral.aurJo do fazer economias, fi
quem consis-narlas no. cit•l.)llmcnl.o quunUns rJcstinudas a l'ui.LH'as 
gr·al.ifcnçües. A Gonunlssiió é pciis !'avoravcl 1í emenda aprn
sC'llf.adu pelo illusLt'tJ Sonndot• D1· . .Paulo do Fronl.in. · 

N. 8 
Verba :l o• : 
Em "Evenl.uncs,r!e. venclmenl.os rio Pessoal", supprimam-so 

ag palavras "u ao pas-a1nenlo de gratificacGes a· empr't!g·atlus · 
ex~raot•dinurios, como •sojam, intet·pretes, cluctylogruphos, es
cripLunn·ius o !!l'Chivlstas, qu() forem neccssarios dm·unle o 
~xerciQio ", 

• 

I, 

' . ~' 

. · .. 
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Pm•ecer 

Na emenda n. ii r!sl.ú perl'eitamento csclarec.ido o assumpto 
e na mesma concliloiio se desl.acar!t o interprete do Consulado 
em Gothehm·g·o cÓrl'enclo a respectiv~ rlespcz~ pela rubt:!ca 
"Eventuaes de vcncumm/.os do .Pc~soal ' llm CUJa quant1a 1lca 
iueluida sem nenhum augmenlo. · 

:N' 9 
Verba 11': 
Rcr.luza-sc de 100:000$. ouro. 

•· 
Parecer 

A vm·ha onze é. destinada a despezas com as ajudas de 
custo dos funccionaJ•ios diplomaticos e consulares. O orça
n;Qnlo de 1922' consigna uma dotação de 320:000$000. Isto 
qne1• dizer gue e lia já foi diminuída de 20:000$000. Essa di
Jr:inuição nao se elevou a mais, naturalmente devido ás ne
CPssirlades da administração. Com effeilo é essa PI'ec·isamente 
a yerba que 1.1 semp1•c rcl'orc.ada com um credito supplementar 
durante cada exercício. Ora, o Ol'Çamento deve ser uma cousa 
real e nunca apt•esentar falhas como essa. O Governo esl.á no . 
)ll'oposil.o de diminuit', o mais que puder, as suas despezas 
com relação üs a,iudas de cus/o, evitando as frequentes remo
~ües. A Commissão é contraria ü emenda, pois, si ella ainda 
não representa uma VI.Wdade, muílo menns diminuída, rle tão 
éievada somma. 

N. to 
Verba 12': 

Supprima-se as palavras "c differenoa de cambio" . 

. Parerm• 

Tem razão o nobl'e Senador Dr·. Paulo ile Frontin. A Con2-
missã,o 11 pela sua observação. Não pllde haver rliffN'enca de 
cambiO em uma verba r.alculada em uma taxa fixa. i\. Com
núsiio tendn em vista a .luminosa ,iusUficação, é favoravel á 
emenda. 

N.11 
Verba 13•: 

. Augmente-se de 50 :000$, ouro,' e s~bstitua-se o final des
de ':nem CO!l)O para at.t.ender" pelo; seguinte: "e para crear em 
P:l.r!~ n serv1ço de propaganda e r!pfeza politica e economica do 
Brasil no estrangeiro". 

Parecer 

E' posi~i\:ame~1.e parn es,se fim que nr.cessil.amos de um 
centro no Mnnsterw r! o Ext.m•JOt'. Em meu parecer relativo ao 
mesmo orçamento, no nnno passado, t.ive occa·si:io de informar 
~u Go,verr1o o que. P.ensavn sobriJ o assul!lpl.n. A Commiss!ío, é 
!Jllnnt.m nao é suffiCtcnle pat•a amparar as rlespezas de uma re
l:.woravel á emenda elo nobre Senador achando apenas que .., 

• 

,, 
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1:articão com serviços l.üo cumplexo,; c_ que deveremos deixar 
a·) Governo a escolha da séde. Cumu nao comporta (lcsper.as o 
actual momento financeiro a Conunissüo resolveu acccilat· a 
emenda, doi anelo a verl1a ele !50 :000$, omo, a tilulo dtj expe
riencia e pro\'isot'iament.c, concct:lent.lo permissão para ser ini
ciado o mesino tiCt'Viço, tiem au;:ment o de nui.J'a qualquer cles
puza e com o pessoal que ora existe uús quadros do ministct·io. 

N. 12 
Verlm J.í': 
Heduza-se de 100: 000.~. papel. 

Pttrecer 

A vr~rha quul.or·z1~ ti deslinada ao no,;so serviço de limites · 
e o Govel'no 11a sua proposta ,já fez uma reducção de 70 :000$: 
Não obstante isso a Camal'a 1 ambem reduziu de mais 100 :000$. 
o que fez com que a vcl'lm de 770 :000$ passasse a ser apenas 
d~ 600 :000$000. A Commissão não sendo favoravel (t emenda 
pEnso JlOcler evitar difficuldades á aclminiHLra~ão, pois uma 
reducçao assim, poderia trazer s•írios pt·e.iuizos. ,' 

N. 13 
Verba (sem vcl'lni) : 
Emenda á proposir,ü.o n. 1 J 9. de~ te .a uno que fixa a des~ 

pcza elo Minisl.erio das Rclaeõe~ Exteriores. 
" 

Pa?•c:cer 

•• • f 0 0 I I f I O 0 O I I O 0 O O O o O 0 O O O O O O O O O 0 O 0 O o o o O O O I I 0 O O O O I 0 O o'o O 0 

N. 14 
Onde convier: 

' . 
Poderão SOl' aproveitado~ . para as vag-as de segundos se

cr elal'ios de Legar;úo, imlcpendll11lc• de conctú·so, os aeluaes 
funccionarios da 8eerelaria rio Extm•iot· c os auxiliares de 
Cl)nsulado que contarem tt•es annos de exercício e que já te
nb.am serviço como addidos rle Legaçã.o. 

Parcce1• 

A Commissão aeeeila a emeucla em 2• tliscussúo promet .. 
tendo modificai-o em a• discussão depois de eolhirla~ as' in
:ft•rmações que solicitou, allerando-a ela f•írma que lhe parecel' 
mais justo, 

N. i5 

Vel'l•a 12' - Exl.t'ltOl'dinal'ia,; no Exlerior: 
Rcslahele1;.a~se a Ycrha clt;>. accôrclo com a proposbt tlu t>•.1~ 

Vl'l'DO tle l't!is 2ti0 :000$000, 
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ANNAES DO SENADO 

Parecer 

Effeetivamcnlc a Cumura reduziu a verba de 50:000$000. 
A proposta elo Governo era. de 250 :000$, ,iii re.cluy.ida de. fé is 
fiO :000$ do ol'(;amrmto antet·wr. Pensa a Gommts~ao que ,la se 
fr. urna rmtucr,;ão lmstanlll elevada e eomo tal 1\ J'avoravel ú 
•mHmda, pelos mol.ivos justil'ioado~ pelo seu illusi.t'C aut.c.n·, 
11orquc a verba Já. soffrcu rerlueç~.o e ainda mais pela necessi
dade que tem de Jormular um ot•t:arnento real. 

N. 1li 

Onde convier: 
1Cmquanl.o o Governo ilfio t•eorgTtnizar o Serviço rle J~x

tmns~.o EnononJiea nos lel'lllOS do n. 7 do ar.· I.. 90 da vi,;enl IJ 
lei ela desncw, será rmsleado com urna dotação do 20:000$ an-
11llacs, pela Ycl'iJa "J~xpans:io Eçonornica" dr.slc minislerio, ci 
~111'\'i•;o dr. ]1J'Opap;unr.la da hlll'\'ll maLLo, lla J~uropa, que, por 
ir,ieiaLiva elos Ir:slallos do Pamn:\ e dn Santa Cathat:ina e sob 
IJ~ auspicias do Governo .Fodcl'al; esl:í sondo execulaclo drsdo 
·J!J!!O, l'ieanrlo o Governo aulurizado a lransfel'.it' do Minisl.orio 
dn Viaçfi.o para o elo Bxl.criot·, o fnnccional'io que o dirigll des
d'l u seu inicio. · . . 

Parecer 

A dommissão acha. de aecúrelo mesmo com a actual lei da 
rlespeza, que o assumplo se rot'ere, ao Minisl.erio da Ar;ricul
t.um c qne pot·lanf.o dcv•J conslat• desse orr;amcnlo. 

N •. :1.'1. 

Onde IJO!lvict·: 
Pica l·cvir;omelo o arL. 2H do decreto n. 1.555, ele 10 de 

u~oslo ele '1!)22, supprimindo-se deli c a palavra· "natos". 
/ 

Parccc·r 

. Está assim redigido o cil.aelo arL 28 a que se rel'cré a 
mnenela: "Os actuas auxil iarr.s do Consulado· que .fol'1)111 hra
silr!il·os "nat.os"c que t.ivcrem na data dessa lei, mais de einco 
annos de servico na carreira consular,· poderi'io a ,inizo do Go- . 
vHno, serem nomeados consulcs elo segunda classe, indepen
dente de eoncurso. Em ig·ual eondiçiin,. l.erão PI'OJ'orenoia. pa1·a 
r.~sus nomeanões ·os auxiliares d11 coHsularlo qun Livot•cm sot'"' 
vida na Arne'l'ica, Asia, At't·ica rJ Oeioania." 

E' facil concluir que a emenda approvada c que se aoha 
cr,nsignada no ot·•:mnnnlo. rlc. Hl2:?. r·npresctli:t uma l'Cpara\:·iío 
foita aos noRoss compai.r•Jol.as, que cmbm·a aptos pam o scr
Yieo consular, viam a sua carreira i·esl.l.'ingida pela simplos 

. e:dgencia de um concurso. Preciso osclarecct· a Commissfin 
que os Jogares ele auxiliares de eonsulado, RÓ rlcpois rlc Hl18 
para c:í se tornaram de nomeae.fio r.lo Ministro do Esl.adu, CO!l'\ 
t:S devidas exigencias neccssarias :i cut•t•cira publica. · 

'• 
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A Commissiío niin sn oppüo :í. arllll'OVa~,fio da t;mr.ncla que 
d;)ixa ao cl'iLerio do Governo a e~eollm do~ eal1llidalo~ se!Jl a 
r lt·icc.no ri c serem brasileit·u~ natos. 

· .Sala da~ Cu!JJI!Ji~Hüos, Lln tloZIJilliii'O elo 1!1:!~. - tll/"rutlu 
Ellis, l'resiclenl.c. -· Bci'Uarllo. Monlciro, Helalul', - La11.1'r' 
Miille1'. - .folio LJtl'a. - .l'!tslo Clwnnrmt. - St.l'lnJ)aio C01'
·réH. - FcUpJic Se h midt. - José E !lscú·io. 

O Sr. Presidente.-· Nada mui:; havoudo a lt·atat·, vou le
vanlal' ~~ scssã9. 

Dusigno pam orde1n du llia lia seguinte: 

Conl.inuae:io da ::J" diseussão. do pi·o,ievf.o. do i:lcnado n. ::J5, 
de 1!122, que I'CI:lllhlHWUf.a a li!Jerdadc do Imprensa (com .~n/J
stihatvn t.ln Cmnrnissüo d(J .fnstiça c lAJyisla(:Üo c parecer· 
soiJI'u as C'f/Wrttlas awu.wntu.rlas, n. 22-1, de ·11122) ; 

2" di~cussãu da Jll'Ojlosir;.ãu da Gamara lfus Dnputadns 
11. 2G!l, do 102·1, ul·caudo um Con~ulho de Jusl.iJ'icaçn.o pa1•a os 
offici:ws do Exercito c da Armu!.la, quando accusados, otri
citllmont.o ou pela imprunsa, de havet·orn procedido iucol'l'c
clamonf.c no desempenho de seus carg·os ou commissúes (co'll! 
parecer (UIJOI'lf.'l)(:l tlu Co11t1n'i.~8tio r.lc Muriuhu c Guel'l'a, nu
mero 8/6, clu -11!22) ; 

2"' discussão da proposiç;io da Camara dos Deputados 
n. 21, de 1922, fixando a quota de fiscaliza~'i!tl de bancos ou 
éasas haniJarias (com ruo·ec;rr fa·vorm!cl lia Crnn.misstw ele P'i-
nanças, n. 324, de 1922); · 

, i" rliscussúo do pro.iccto do Senado n. 3!l, de 11!22, man
dando premiar com a quanl.ia de 10:000$ ao la\'t·ador que 
fJ!'OVUl' haver consl.iLuido palmarer; do coqueiros no litlm·al 
do paiz, conf.cndo mais ·de 25.000 pés (com parecer favorcrvel 
da Comrnissão de Constituiçtlo, n. 21M, de 1!122) ; 

1•· discussão do pt·ojccf.o do Scuado n. 55, do 1022, l'eco
nhccendo como insf.iLui~'ão de ui.ilidadc·})Ublicn a Assoeiaciio 
do Furo rlo Dislricf.o Pederal (r:om parecer (avoravel da Corn
missao· de Constilu.i(:rio, n. :2H, .de ·1922); . 

Diseussfio·unica do IHflo do Pt•cfcilo rio Dist.ricLo J?cderal, 
n. !).!, de ·J!l22, ;í t·csoluuiio do Conselho Munioipal dcclai'iliHiu 
feriado, nas escolas .o inst.Huf.os de ensino da Municipalidade, 
o Jleriodo do 1 a ::JO ·de HIJI.embro do corrente anno (co111. t)(!rr:-
cc·,· {avoravel lia Commis.são de CoustUtâçr1o,- n. :JU:J de 
1922); . \ . . . . 

. Discussi\o unica do 'l!tflo do"P.rol'eif.o do Distrioto Fe(iet·nl, 
n. 127, elo Hl22, 1í resolur:üo do Conselho Municipal' equipa
rando, pal':l f.odos os el'J'eil.os, o~ vencimentos rlus inspccl.orus 
de alumnus da Escola Hivudavia Corriia aos elas funccionarias 
de igual calogoria da Escola Paulo do Fl'Dntin (r:om Pl'IJI:cl' 
control'io da. Comm·i.wio ele Constiluiçr.io, u. .• 1211, de -1292) ; ' 

a" discussão da. pt•opo8it~üo da Camura dos Dopuf.arloH 
n. 52. cio Hl22. que abto, poJo Minisl.erio da Fazenda, o croclilo 
de :t2ti :871$3~5, para pag-amento a. G!·aciliano 1\lnrquoH r.lt> 
Frr.lf.u~. em vn·f.uclr~ do sonl.onça ,JUdlCtnt'lU (com parecer (a·vo-
7'ttVd dn Co1mni.~stio rlc Finanças, n, 25;'i, tle o/922); 

3" discussão da pt•oposicüo da Camut•a dos Deputados 
n, 58, de 1_922, quo abre divet·sos cecdilos P!ll'a pagamento do 

' 
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!Jensüo a D. lgnacin ria Iloclw \"ieit·a; parn publical'ilo das 
obras "O ::icnaclo c o:> ::ieuadorc,;" e "Qua,;i utn seculo de poli
ticn lJrasilcirn", e para gt·atil'ica~ii.o adclieional a funceional'ios 
du i:iccrcl.aria du. Gamat·a llo~ DPpul.ados (IHJ'/1/, parecer (awra
·~•el r/a Co'/1/mis.síio de Finanças, n. 227, cte··/!122); • . 

:3" discussão ria JH'llJJOSiGão da Camara dos Deputados 
n. 130, de Hl22, que aln·c. pelo i\linisteriu da Fazenda, o cr.·e
dito especial de t>2: lllO:iif.ili3, pam pagamento du que é devido 
ao Banco de Ct•etlil.o Gct·al, .ce~sionario de .Fclippe i\1ont.ciro 
de :Barros (com 1JaJ'UI'OI' frwrn·a.vel ria CMnmi.Ysão de Finanr:as, 
1f. :131, de -1922). · • 

2• discussão do pt·ojecto do Senado, n. 80, de l!J22, de
terminando que a concuncncia tmhlica ele que lral.a a lei 
n. 4. 4 7 4, de H. de janci t•o de~l.e anuo, l.eJ•à por base os lu
cros das conslr·uc,,úns, onlre os limites de doze .a olczeseis .por 
cento. calculados :~obre o eusl.o tias mesmas, que se regularrí 
pelo tJLW gerahncnte. se paga nas obras feitas por adwinist.r.a
()ão e dando outras providencias (da: Com·missão de Jus ti(· a e 
Leuislação, 1)(11'CCe1· n. f!,:lti, de 1922): · ' 

2' discussão da JH'oposil;ão da Camura dus . Depu lados 
n. 102, de Hl2~. que abJ'c, pelo i\Iinistcrio da, Fazenda, o 
credito especial 1]e !J :Ol'í0$291, para o_ccorret.· ao pagamento 
do que 1! devido :w DP. Augusl.o l:!addock l~oho e outros. em 
virtude de sentença .iucliciariu (com parecer {a1Jorrwel da 
Cornmi.~stio de f-inanças, ·n. :Jf!.i, de -/,922); 

2' discussão .da proposiuão da Camat·a dos Deputados 
n. 116. de Hl22, que abre pelo Minislerio da l"azcncla. o cre
dito especial de li8: 728$492, paru pagamenl.o do que é de
vido ao bacharel Fauslo Pacheco Jordão, om Yit·t.udc de sen
tença judiciaria (com pw•r:crJr {a:~·m·a.vel da Cornm.issíio ela 
F ' ' '""' ln /9QQ) ' . 'l,tlatlf}(l,~ _, (}1., o)•JV~ ( •t.o ' •- ,.,_. , , 

' 2• di,;cussão da peopo~i•;fio ela Camat•a tios Deputados 
n. 126, de 1!J22. considerando de utilidade publiea a Escola 
de CommcJ•cio CIH•isl.oYão Colombo, de Piracicaba (co·m pare
cer fa·voravr:l da Cornmi.~slin tlc .lust·íça r: Leaisla(•tio, n. :us, 
de 1922); 

2' discus:;iío 11a pJ•oposiçiio ria Camura dos Depul:ulos 
n. 141, de 1922, ficclarando rle utilidade publica a Academia 
Commercial J/ ercurio, de S. Paulo r com pa:1•ecer [avo1•cwef da 
Cormniss<io de .tustiçn ,e Le(lislaçü.o, n. .149, de /IJ22) ; 

2' discus~iío da '!Jroposição da ·camara dos Deputados 
n. 1~3, de 1!!22, dee arando ele uWiclade publica a Associa
r;ão dos Empregados do ·com!llercio, de S. Paulo (com pa-
1'eCC1' ravoral!el do Cmnmissrro rle .fttsliçn c Leyisla(~áo, nu.-
mero :150, de -11122) ; ' ' 

2' discussão lia proposieão ria Camat;a dos Deputados 
11. 133, de J 022, qtw abre. pelo ~iinistm·io da Puzcnda, o eJ'C
dito especial do Ir :1GS :875. pam· occorrcr ao pagamento de
vido a "\ll'l'r~do llyJ)polilo Estruc, cm virl.ude de sentença Ju
diciaria (r:uu1. 1HII't~r:e,· /'a:V01'at:cl do Cmnm.i.wio de FiiWII('os, 
11 •J9Q ,,,. ·/''~~) • , . ',,,., ' ,, __ ' ' . .. 

3" discussão da tH'oposi~lfto dri Camara dos Deputado;; 
n. 63, de 1!!22, que abre, pelo Ministerio da .Tust.i~a e Neg·o
oios Int.eriorcs, o ctwlito especial de -J :!t2G$20!l, pam paga
mento ao Dr. Ocl.u.vio Kelly, juiz federal da 2" Varu, nos 
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termos do decreto n. 4.831, de 1!l2i (com parecer favoraveZ 
da Commissão de Finanças, n. 229); 

Discussão unica do véto do Prefeito do DisLricto Federal, 
n. ·108, de 1922, á resolucão do Conselho Municipal que au
toriza o auxilio do dez contos de róis, para a impressão do 
Alburn dos Estados Unidos do Brasil (com parecer conl1'a1·io 

. da Commjssão de Constituição, n. 322, de ·1922). 

Levanta-se a sessão ás 17 horas e 40 minutoti. 

133' SESSÃO, EM 16 DE DEZEMnR!O .OE 1!}22 

PRESIDENC!.~ DO SR. ESTACIO f.lOIMBR:\, Pl\ESIDENTE 

A's 13 112 horas a'bre-se a sessão, a que concorrem os 
Srs. 'A. Azeredo, Abdia~ Neves, Hermenegildo de Moraes, Men
donça Martins, Silverio Nery, !Lopes GonÇalves, Lauro Sodré, 
Justo 1C'hermont, Indio do Brasil, Godofredo Vianna; José Euze
bio; Costa -Rodrigues,. Benjamin B'arroso, Eloy' de Souza,. João 
Lyra, Tobias.· Monteiro, Antonio. 1\fassa, Manoel Borba, Euzebio 
de Andrade, Goncalo Rollembel1S'; Si.queira de Menezes,· An.to:.. 
nio Moniz, Nilo Pecanha, Modesto Leal, Miguel ·de ;carvalho, 
Paulo. de Frontin. Irineu Machado, Bernardo· Monteiro, .A'<Iol
p.'l;lo Gordo, Alfrédo Ellis, 'Felippe Scb.midt, José Murtinho, Rq_'
mos Caiado; Olegario ·Pinto, Carlos Cava.lcanti; Affonso Camar
go, :Lauro. 'Mluller, Vida]. B.amos,·:Soarcs dos Santos· e Vespucio. 
de Abreu (40). . . .. · · 

Deixam de comparecer cõm cáusa justificada os Srs.· 11\.n-
·. tonino. :Freire, João Thomé;Venanclo Neivâ, Carneiro da Cunha, 

Rosa e Silva, Araujo .Góes, Moniz Sodré, Ruy Barbosa; Bernar.,. 
dino 1Monteiro, Jeronyrno Morit.eiro, Marcllio de Lacerda, Sam
paio Corrêa,. Francisco Salles, Alvaro . de Garvatho, ILuiz Adol
pho·Géneroso Marques c Car)os Barbosa (16). • · .· . 

E'.· Íida, posta em discussão e sem debate approvada a acta 
da sessl'ío, anterior. . . . · . · · · · · 

· o Sr. i' Secretario .dá conta do seguinte 

·' EXPEDIENTE 

. · Officio. d.o S:. i• Secretário da Camara dos Deputados; re-. 
mettenclo a seS'Ilmte · ·· · · . . · · . . 

PROPOBTQÃO ' . 

s. i76 ....., 1922 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. ·i.• Fica o P~osidente da Republica autorizado a das- · 
pender polo l\Hnisterio da A,grioultura, Industria e Com-
.. 8. ,.... Vol. X 29 

--
• 
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1ncrcio no exercício de 19:!3 com os servicos discriminados 
nas seguintes tnbcllas, as CJtÍantias de 402:680$352, ouro, o 
.\~. :í:í!l :DO!J$:!.\3, papel: 

(As tabellas e.r.plicalivas J'ort!'lll publicmlas 1/U •óDhu·iq 
O[{icia/.'' de /8 tlt• rl":emiJr•o de /!!22.) 

1'.1/llll:llll ES 

S. 3itl - 1 O:!:! 

O Sr, 2" Secretario procede á Jeíttll'a dos seguintes 

() capil.ão-lonPJ;te da Armada nacional José Augusto Vi
lJllaes, .i:í I'CI'rll'lnnrlo, pede ao .Congresso, po1· inlermedio do Se-
11/lfJo, ~ua J'tJ\'Cr~ão an seJ•vi~;n eJ'J'r.clivo, alleganrlo cm seu fa
vor, a\(•rn t.!ns srJJ'\'iços impurl.antes que pruslou á Republica, 
ns raz,jes segu inl.cs: 

"· pedira reJ'oJ•ma c111 J81'Hl pot· se senl.ir enfermo, o que 
foi consignado em inspecção de saud0, perante junta medica . 
compcl.enl.c: .. . . 

· b) transfr,J'ido p<tl'll a l't'SI!l'VU por rlllci·cl.o de :30 do janei-
r·o ele 18()0, 11 .<n111 I(!LH! sr. eomplel.asse o unno de observação 
exig-ido no r.\l!el'l'to n. :1 Otl J\, ri e :lO de dezernbro de 1880, foi 
:reformado, l.rcs nwzr.s e oito dias depois, por decreto de 8 ·de 
maio do mc8mo nnno; · 
.. r) J'celnmou varias vezes ao Ministerio rla Marii1ha sua 

volta á' aetiyidade pOl' srm\.ir-se perJ'eil.amcnLe restabelecido; 
· ti) nullidade de piemo direito de sua ret'orrna por contra
J•tar u lei n. íi48, r.le 18fí:?, arl. 4", § 1", .que_não pcrmittia.refor-
ma ntüos r.lt! 25 annos drJ scJóviço;. · . . 
· ") ·81!1.' nr•,gada ;;ua l'l!\'ersão à acl.ivii.lade, a}wzar rle pedida.; 

f).mnvenrlo aceão SUilJlllaria· contra a União J?edeJ•al, para 
iJ fim. rlá 1'1'\'eJ·~iín em :1894,· foi dclla rlecahido por lapso dn 
tempo r Jll'u~cJ•ir:i(:iio de diJ•ei\.n pam urna medida desta ordem; 
· a) recorrendo depois It acção orclinaria coni o mesmo. 

objectivo e, po~to que invocasse a seu favor· ncc6rdãos do· 
Snprr.mn Tribunal Federal, entre outros, o.s de n. 94!5, de 2 
diJ julho de 1901;, e·. n. J.iJ 13, de· 23 de ,i unho de 1906, mah 
J'Ccrml.es, ·que at.lendermn requerimentos idcnticos, foi julgado 
o sou direito proscripto ;· · · 

h) abre mão de qualquer clh·eito a vantagens pecunia~ 
rias. deco!'l'mli.es rla reversão, em favor da União; · . 

-i) J•clembJ•a factos, mui conhecidos, :bom mais apreciaw 
vei:l do que ~~~ qne praticaram em • .. favor da Republica outros 
cnm!!anheiros de arma que ,iá lograram a reversão por .inter-
lllNI '" dn Cong1·rsso. · · · 

. · · Itealimntc, é uma verdade pura ·esta que o supplieant.o 
t.raz em. apoin da si/a causa. Varios S1io os o1'ficiaes do Exer
eil.n e r.Jn. Ai'nmdn qur! l.eem revertido :i. aclivirlnde,' sem· os 
scrvi~os imrwrlanl.es o. dr gl'Unde;; responsabilidades presta
rios ü Xac:io pelo T'r!qucrcntc'. O Cong!'cssn, apreciando devl
rlamenl.r. os snr·Yiços rio eapil.ão-l.enente Vi'nliacs. e· cote,jan
do-ns com ns rlr vnJ•i(JS ofl'iciacs rü1J ngora reinteg1~ados na 
ncl.ivldnile, ncnniiCccn\; se;:nrnmcnLe, que cm nenhum caso 
houye clcsag·gJ'n\'o)la Joi offcndida ou elo direito po,~tcrgad.o,: 

:,,, 

' 



.. 
SESS,lú BJ\r lG Dll DEZ!l)!DRCÍ DE l 0~2· 451 

mas sim uma quo~tüo ele favor, justificada, é certo, pelos ser
vi~_:us mai~ ou mr.1ws importanl.es e aprecíavci~ pot• ello 
prestados ú. Nação c ú Republica. 

'l'odos sabemos que o capitão-tenente Vinhaes mereceu. 
muito ela confiança de Deodoro, nos primeiros dias da Repu- · 
blica, ·que l'o.ram os mais difficeis c arriscados, princi·pal
mentc para os militares. Confiando-lhe o elevado cargo do 
director dos 'l'clegraphos, por onde passavam todas as ordens 
o providencias para assegul'arem a implantação do novo re
gímen, Deodoro via ncllc. o ardot• do civismo inconfundivci. 
capaz. de sacrifícios extremos. O díà i5 de novembro, quan
do, na phrase de Aristides !Lobo, «o povo bestializado) assistia 
á quéda do throno e ao advento da RepubUca, quando a in
consciencia das multidões ppdia Jazer algoze:;· c martyres,· si 

- era· uma atmosphcra de cxaltaoões e de· enthuBiasmos, signi
ficava tambem !} inicio do operiodo de maior responsabilidade 
el'fectiva para aquelles que an·ancaram do solo patrio a ar
vore quasi secular da dynastia reinante. O fracasso das aõ'pi
raoões dos republicanos, aLirl)dos á luta com armas nas mãos, 
naquelle dia para sempre memoravel, traria, certamente, a 
cada um, sinão a todos., enormes perigo&'. Os que mais mere
ciam da confianoa dos principaes revolucionarios e estes re
ceberiam o preço da severidade do~ vencedores, para exemplo· 
elas gerações futuras, na proporcão do que um scculo antes 
fõra e~pre·s&'o no martyrio de Tiradentes.. . · . 

· Quando entro a victoria e a derrota da causa. republi
cana, a que os militares se abalançaram, chefiados por !Deo- . 
cloro o Benj-amin Constant, em um golpe de ,intelligencia e 
uudacin, Pt'U bem inct:'rla a silua~ão rio~ gloriosos prota
gonistas do~ novos jdeaes: 

· Então, nessa atmosphera de duvida!! ·e incertezas, o ca
pitão-tenente Vinhaes era designado para occupar um posto: 
elevado e da maior confiança e responsabilidade. E ·assim o 
peticionaria; depois de haver, em postos arriscados, prestado 
bons serviços ao novo regímen politico_ e do qual fruimo&' o 
liberalismo alcançado pelo Exercito e a Armada, em nome da. 
iN;aoão, · vem pedir ao Congresso republicano a sua rever:;·ão á 
·actividade. 

Houve, com effeito, o desprezo . ás formalidades · le[~es 
quando lhe foi dada a reforma pedida, mas ainda assim a 

. sua reversão, parece, não constitue J•eparação de direito selj 
violado 'ou violentamente pro,judicado. Ao . .fudieiario caber~a 
julga~: deste caso c o tião fc~ por não ter passado da preh~ 
minar da prescri,pcão ·do direito, 

Realmente, o seu direito de reclamar está prescripto e · 
não ha oútro meio de· haver uma compensação para os seu~· 
importantes serviços e nara os . seus tlireitos decahidos p~r 
lapso de tempo, sinão este ele vir ao Congresso pedir lho SCJl\ 
extensivo o favor da reversão dada a tantos. -

Parecendo ,insto, ú a Commissão do Marinha e Guerra de. 
· par(\Cet' submettor á afLencão esclarecida do Senado o se~ 
guinte pro,iecto: 

J'IHOJEC'rO 

N. 85-1922 
Arl. 1." Fiea n (inverno antfl!'izado t\ I'<'JVCI'Ie.'!• :\ eJfr.cUvl

dadc da Armada Nacional. no posto que lho couber, conl!HI!I · 

• 

,/', .. 
··,1 

·'' ...... -.. 
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bllli antiguidade cni Juec das leis vi;;cn!.es~ o cnpHão-tei_lent9 
reformado José AtlS'USI.o Vinhacs, sem dlroitO, porém, a mde
mn izilll;,ão de qualqu c r cspoci o ele vencimentos al.rázndo_s. 

A.rt. 2.• Sua collocnção será. no quadro F, observada sua 
antiguidade . 

. ArL 3.' Revogam-se as di~posi~õcs cm contrario. 

Snla das sessões da Commissiío de Marinha c Guerra, 15 
de dezembro de H(22. - A. IndiQ do Brasil, P1.·esidente. -
Jr,sé riu Siqu.eim Menuzes. -· LtW.1'0 Sotll·é. - /Jrm,iamín Bm·-
1'oso, Relator. - Carlos Cavalcanti, vencido. - A' Commissão 
do Finanças. 

N. 377-:1922 

.Em sessão de 3 do outubro ultimo foi apresentado á 
Mesa do Senado, por iniciativa da Commissão de Justiça e 
Legislação,' o projecto que tomou o n. 58, dispondo que o § :t• 
do art. i • do decreto n. 4. 403, de :1921, deve ser applicado em 
harmonia com o dispositivo dos arts. 6 e H do mesmo. de
creto, do modo a não ser permittido - nos casos de locação 
verbal, nenhuma elevação do· aluguel pelo espaço de tres annos, 
nem admiLtido qualquer despeJo sinão nos dous casos cslabc
lecidos no• art. 6' do citado decreto, c dava outras providen
cias, entre as quaes eleva a um anno o prazo do art. 11 do 
mencionado decreto. · · 

Em discussão foi apresenl;ada uma. emenda, propondo a: 
-S\lppressão do artigo que alterava esse prazo do art. 11, que 
a. Commissão rejeitou, afim do apressar a marcha do projecto · 
para, ·em ·3• discussão, estudar em conjunto aquella e outras 
modificações propostas pelo Senado o ainda as . que estavam 
occupando a attencão da Cam.ara, no sentido de adoptar provi
dencias efficientes, attilndendo ao. clamor que se . vem fa
zendo, orindo das nut.ifi~ações cm_ massa, gerando uma situa
cão premente de intranquillidade no animo publico, conforme 
evidentes manifestações da livre opinião. . • 

Approvado em 1" discussão. entrou o projoct·o em 3" a 22 
<le novembro, recebendo. novas emendas, pelo que voltou á 
Commissão para interpOr parecer. · . · . · 

- Nesse ínterim foi present:o ao Senado a •' proposição da 
Camarn dos Deputados que modificava as acções de. despejo, 
no Districto Federal, em relar;ão ás loeacões verbaes, mandan
do processai-as pelo curso ordinario estabelecido nos arts. 65 · 
e seguintes· do Reg. 737, de 1850. A ·esta proposição o Senado 
negou appri:Jvacão. cabendo, portanto, :i Commissão de Justiça . 
e Legislação do Senado opinar sobre as referidas emendas· 
offerecidas em 3~ discussão ao supracitado projecto n. 58, por 
parecer que a recusa do Senado demonstrou preferencia por 
outras medidas que não a do que. cogitara a proposição da Ca-.. 
m~. . 

. J\ssim p9is, a Comniissrto accordou em offerecer o sub-. 
st.ltut.IVO aba1xo ao projecto do Senado n. 58, bem como ás 
emendas a ello aprosenl.uda~. as quaes por oBlo motivo ficam 
igualmente prejudicadas. 
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N. 86-1922 

. O Congresso NacionÓ.l decreta: . 
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Arl.. 1." Nos casos de locação verbal, não será processada, 
a conlar da data desta lei, durante dezoito mezes, em qual
quer juizo do Districlo Federal, acção de despejo que não te
nha por fundamento os casos previstos nos arts. a• e 11 do 
decreto n. 4. ~03, de 22 de dezembro de 1921; nem será ex
pedido mandado possessorio sobre predio urbano si o réo ou
vido, no prazo de cinco dia~, provar que é locatario ou sublo
catario do mesmo predio. _ 

Paragrapho uni c o. No caso do art. 11 do citado decreto, 
é permiLLido ao looalado a prova de que o senhorio não ne
. cessila da casa para sua propria residencia. · 

Art. 2." O deposito judicial do aluguel devido pelo in
quilino será feil.o mediante petição isenta de quaesquer taxas 
e impostos, podendo ser assignada pela propria . parte sem 
clella admit.tir-se recurso algum. 

Art.. 3.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das· Commissões, 1G de dezchbro de 1922. - Adol

pho ..{]ordo,. Presidente. - Eu::ebio de Andrade, Relator. -
/rineu Machado. - Godo[1·edo Vianna. - .Manoel Borba • ...... 
Je1·onyrno 'Monteiro. · 

·E~ENDAS AO PROJECTO DO SENADO N. 58, DE 1922, A QUE 811: RE-
FERE O PARECER SUPRA . 

Ao art. 2.0 accrescente-s'e: 
-Esta disposicão não se applica aos casos em que o se

nhorio tenha uma só casa e della necessite para sua moradia. 
Ao art. 3o accroscente-se: 
~ cabendo nenhum recurso do despacho que orde

nar o deposito tanto na hypol.hese presento como nas dos pa~ . 
ragruphos 1" e 2• seguintes. 
. Sala das sessões, 22 do novembro de 1922. - b·ineu Ma-

chado, · · · . · 

PROJECTO DO SENADO N. 58, DE 1922, A QUE SE REFEREllt O PA• 
Rl~Cill\, O SUBSTI1'UT!VO I~ AS EMENDAS · SUPRA 

O Congresso Nacionai decreta: 
Arl.. 1." O § i" do arl .. 1" do decreto legislativo n. 4.403, 

de 22 ·de dezembro de 1921, deve ser applicado de harmonia 
com o disposto nos arligos (i" o 10 da mesma lei, de modo a 
não ser· permit.l.ida no Dislricto Federal, nos casos de locação 
v,orbal, nenhuma clevn(iÜO de aluguel pelo espaço d~ tres an
nos. contados da data cm que ella entrou em vigor, nem 
admitido qualquer despojo si não nos dous · c1asos estabeln~ 
cidos no cif.ndo nrl. G.": ' · · 

Arl .. 2." Fica elevado a um nnno o· prazo de seis mezes 
estaluirlo nu UI' I. 11 dn citacla lei n. 4. ~08, permittida ao 
inquilino a prova do quo o senhorio não necessita da casa para 
sua morada· .. 

._ . : 

• "> • 
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Al'l. :i." Quando n ~en/wrin ;;o roeusal' a rocehrl' o aluguel 
rln pt·imeir·o rne~ r/rvido, o inquilino rNJUCl'er{t ao ,juiz eom" 
potente o deposito ,judicial da quanl·ia devida. poclçndo n pe" 
lieiin ser as.;dgnada Jll'ln prnprin in/.cr·r~s:ulo. 

• ~ l." O r!scr·ivlio deduzir'á ao expedir· a g·uia J'~spcc/.iVR, 
a;; cus/a,, ,irrr/ieinPs de dPfllli;i/o, sendo cleposilarlo ern· J'avor do 
"rmlinr·io r) snldn 1 iquidn, . s ~." "'"' JllP~I'S su.llscqucn/r•s, ohsf'rvuda a r·cgra antccr." 
rlt•n/.e, u dl'posiln >wr·:í !'Pilo Jrwdianl.o sirnplt•s petição do in" 
quílinn, indepcJH.Ienl.t!rrwrrlo de inl imacão do inquilino. 

. ~ :1." 1.'ndns as pt•l ief,es r papris relativos aos doposi/.os de 
alnfnrr:•r•P;; ·"'''fi" i~L·nlos dr• qualquer selln, Jaxa ou iruposlo. 

,\rof, !,," Quanrlo lltl acr•ãn dr• rlcspe,iu /.ivor· de sm• citado 
qualquer.· suhlocal.at·io, e.1:-·Íd, § I" rio al'i. _ 8", da cilnda lei 
n. -1 .lo03, srr·:'t ·ellr.• admillido a dPJ'Pndr)l'-sn no cw·sn r, cm to
dos os ter·mo~ ria ac1;ão. 

,\J'I.. 5." Ficam 1'1!\'(rgoadus a:l disposicüeR em ronlrario. 
Saiu da.~ Sf'SiiÍII;S, a dr! Olllubro de HJ22 .. - Irlneu Jla· 

1.'/lltrlo. - En:r!!Jio tle Andrrule. --· Jm•o111tmli JfoniP.it•n. -Ma
í/01'1 Borba. - ,(iodo(r11lio Vianná. - .1/m•f.•i/io de LrtC('I'dil. 
A' imtH·imir· .. . 

;'i o :378 -- 1!122 

A Commi~sfln de Marinha e Guol'!'a ve:n desobrignr-so 
do dever que lhe cabe pelo rt•gimenta., rle intcr•pbr parece!' 
;;ob!'e as c,rnenr:Jus apt·1~senl.adas, 110 plcnat·io c cm t.oi'CCll'!l clis" 
t·rtssão. :\ prnposil,,ão da CamUJ'U dos Deputar/os, n. -ll, de 'l!l22, 
!'ixando as J'OI'\'UB dll lon·a para o e~ot•cicio di! !023. 

Eis as emonclu.o;: · · 
N. 1 

Onde con\'ior: 
· Ad. 0;; seg·unllos l.cncnlos de 2" cla.sso rla reserva de 

jn liulra - ox-sal'gentos do Exor•cito acl.ivo - ficam clispen·· 
~:1d0~ ÚO (•ôf.agiO jJUI'U a IJl'OlllOi;ÜIY 311 )J(IR/.0 rJe. [Jl'illleii'O [(111011-
l(', alle1·:11.iu o inlerslicio pal'a dons ·annos. 

htstif icaç,1o 

. Os sarg·enlos rJo E~ercito actiro si'r ·potler:in .;er pl'omovi
doo un pilido r/i) 2" líJJll!llli) da 2" elnssn <la l'CSI!I'Wl ilo 1• liuha. 
l.l'ndo mnis d0 cinco annos r.Jc fll'll(\!1, al{;rn do r)s/.agio u o 
oxr1rno a que sn sul.nnettem. E. com,., os dil\'f!r·n., aii J'unc('Üe9 
dos ~cgundos r:omLl dos primeiros lenontr's são iguacs, l.anlo 
110 ~CJ'\'ir;o inlur·no nr·r·c!dmenlado. eorno 1•rn fm·malut·as, na 
paz e-na g·m!r·r·a. 11 clur·o qrre n individuo apto para o óxot•cicio 
do po:;lo de 2° ·1 cnen/,e o· 1\ lambem Jlal'l\ o ele primeiJ•o ., 
Ainrla lHl \'311/.ag-erll na snpvrr•ssão rio estagio eorniJ medich 
crnmnnic·a, sPm JWO,iuir.o da insLruc(~ão, corno r.6IIÍ oxpnRLo •. 

Sul a da~ sessõe;;, ·I r.Je novr:mlmr rln I !122 ••• , lriur.u. ~lrt
c/rado. 

Do facto. n ·rí'g·nlumenlo prH·a admissf10 nrr corpo de o.rn •. 
ciao,s ela 2" classe da reserva ele l' linha nchnÍU.o ·que ns sn.r. 
gr.nLos cm soJ•v.iço ac/.ivo, com cinco nnnos elo pr~ça o no ma-
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ximo ::!5 do idade, sem nota dc.~ahonadora, se.it'm nomeadoa 
segTnulos tencnl.os dessa reserva, si a taes conrlir:ões rellnil·em 
o ccl'tificnclo do apUdãu pal'U com.mandante ele pelotitn, uma 
.vez licenciados elo ~cl'\·iço activo. (t:i" condir;ão 1/u art. lo dn 
decrcl.o n. 15.1Sfi. de 20 de dezembro de 1!121, que arpr·ovott 
o rog·tllamento acima citado). E' uma sit.uaçfío dr! vanl.agem 
explicuvel cm relaçiio a todas as demais. clas9e~ rJe cidadãos 
que Sll proponham obter o officialal.o dessa espe0if! de resm·
va, das quacs so exige, além do alistamento cone!icional c es
tagio cumo aspirantes, mais a .:;atisfação JH'o\vin rJr; divers!kl 
outras oxigenei as: · 

Quanto ás condicõcs para o accesso gradual na hierar
chia, o decreto n. 15.231, dé 31 rln mesmo m~z e annn aci
ma citados, approvando o rr.g·ulamrnlo para '.l C•)l'po dro offí
cines de r·eseJ'\'a, as est.alwlecn na l.r.ttra "· do :~J·t. H, e, são 
olla~ quo os segundos tenentes passa'l'ão a nr~rneiros, desde 
QUO tenham tf'QS U!Jn0S ilü Íllf('J'sf.ÍCiiJ Ú ha,ja1i1 f'0il0 llllijÍ.!ÕJII) 
Dosto dous períodos de instrucção. A Commís~i'in .iulg·a dis· 
pcnsaveis o~ses ilous pcr•iodos de · insl.ruéção para o~ cx
~al'genlo,;, um:t vez que n cilada rP;,rrrlanwnlo. r!rllcs rlisprnsa 
os ·dt•missionarios do l'xo•t•ci.ln activo, a;:sim como. aella exug;
gopado n inlersticío e~tipulad11 nlli pam a pr·omoeãn :.tn posto 
immediato. T~m con;;eqrwncia, acon,;PIJra ao Srnârln qu,J ap
prov,1 a cnwrrr:la. rrwr)ifieada. por·ém, fila t•rdnç~.ãn, p•w · r..~ta 
fórma: 

~ .. \art. · 0,; scgTiH•~o.~ tPncnlr>s da· 2" r~Jasse da rcsN·v::t de 
:t•· linha . .:... r!x-stn·g·r.ntJJ~ do rxrreilo acl ivn - ficam dispen
sado.~, eornn n;; of.l'icinr;; dcmissionario~ do mesmo Excl'cito. 
dos pcr•wrJos rf,J in.<trm•r;ãn r.xig·idns para a promor;ão ao pnstn 
de 1" t.erwnle. J'HJuzido o respectivo inlr;t·;;Ucio de t.rt's para 
dOU~ llll IHlS.~ ' . 

N. 2 

Ao ar·t. :I". leltra i, J'Ocluza-sc a 34.008 n numrr·o de [ll'alfl\S, 
Jlio do .Janeiro, ri do drzembl'O de J O:l:?.-l'n.ulo r/e F'rrmt'in. 

Scrn r.lnvida: Süri:1 rlc g·randoJ proveito I}II!'U a Pealizaçiio do 
ohjec.li'vo de J'l'SI.l·ingit•-se a dP~prza 'pnhl ica. o er'ntc fundo nas 
for~a.,; tlr• l.err·a, ele mot11. aquc Sl'll orr;nmrnto voltassn a ~'111-
sig·nur· nas divcr•sas rnhricas em qnP sr (Jrsdol•ra. as dnl~cõ~~ 
de· annos atraz, mesmo ;ís oul:r'or·a fixadas, nos nltiinos mi.no~ 
do t•,Jg·inl'.~ll irntwt•ial. Int'elizmrni.P pal'a as lltlSiHIS t'innn\:as, nãn 
,, pos~iw•l mnn!Pr-s:• un irm statu-quo fWl'l'llno as causas qu·~ 
cni.Pnd1~1Yo cMn M m·;1·ão~ da df'fnsa nacional. Pot·quc, Indu 1111-
minha e se descnvoln>, as idéas como os inl.r.l'r.,sl•S, altcl'an·do 
a~ co!lrl içt1t>.• d1, mnrHI•J r! as n~el'~sidacJ.rs rins povos, na i n tr.r
rletwrHienf'ia fatal f'!ll qrtr Yivrm trns dos nnl,t·os, nHtxirlH\ 
quando hahílum n 1111~smo conl.in('llll', E;;lalllns Yendn. agnr·a 
nwsrnu, que, emi.Hn·a conl in11rmns Sf!ll11.11''' satnr·nrlos. ntís lll'a
sileiros, desse espirita generoso o tão benevolamente despre
venido a respeito das outras nacõcs, que chega a assombrar, 
ha sempre quem udmilln, mesmo entre· os no;;~os melhores 
amigos, a possilJilidadc de um futuro atlrilo comnosco n set•, 
soluoionad~ pejas armas ... E, facatllcis ·11 nossa. confissão ge 

,·'·· 

'' 
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pubiico, l'ranrnmcnl.<1. 86 J1n muiLo pouco resolvemo-nos a 
olha!' para r' Bxt>J•cilJ nacional com o prndenl.c cf'Ítcrio q<Je a 
nossa propria conservação estava a exigir. No! :m o illusL!'O 
autor da emenda, quando a fundamentou, a progressão cre
scente do· pessoal que· o compõe o, como forcoso corollario, o 
augmenlo da despeza que elle acarreta por si proprio c com 
o material correspondente, Mns tinha que ser assim, pois quo 
'(lar Lindo da appnrencia de instituiçúes militar•cs qlle possuíamos 
antes da rcorganizacão Hermes, chegamos, atravez das etapas 
que são as remodelações Faria,. Aguiar c Calogeras, cada qual 
nccentuando mais o scnt.ido de uma evolução paulatina, po

. rém constante, a alguma oousa de apreciavel, de efficiente e 
menos platonico rio que aqu iii o. 

Todavia, a Commissão bem compenet.rada de suas respon
·snbilidades perante o paiz, na angustia do momento que 
atravessamos, ~em rmbargn do reconhecer quo já é tempo do 

. acceil.ar-sc o cffocf.ivo em -praças ·consignado na proposição 
om estudo, afim do· inf.egralizar a noRsa ordem de batalha, 
acceita a reducção desse effecCivo, não. nos termos da emenda, 
mas de accórdo com n mínimo absoluto previsto pelo Estado
L'bior do Exercito, mantidas as unidades actualmente existen
tes para. enquadramento o. inst.rucção dos conscriptos a incor
porar, no anno vindouro e ininterrllJ}t.a formação das n<J~sas 

. reservas . · 
Nestas condições, a· ·Oommissão é à o· parecer que ao envoz 

da emenda d~ quo se traf.a, seja adoptada a abaixo t!1anscri-
pta que melhor consulta os interesses nacionaes: · · 

«A' J.cLtra i) do art. i •, Em vez de 15r4 ,:081 praças, diga-;se 
38, U7,. . 

Ao a~:t. 1•, lcttra u), substitua-se pelo seguinte: 
• a) do alumnos da Escola Militar, cm numero que cor

responde á média das vagas do officiaes nos cinco ultimos 
nnnos, nãn incluídos os do curso preparatorio. 

Rio de Janeiro, .6 de àozembro de 19:22. - Paulo de 
Wrontin. , 1 

•Na reaoliilacle, declarar que o numero de a.lumnos a ma
tricular-se na E8coàa :MHit.ar, em {jJmlquer tempo, será cxclu
sivamonf.e funcção da merlia das vagas rle officiaes (som du
vida do primeiro ·posto) no.c; cinco ultimas annos; não in
cluindo nnquello numoro os protenrlontes ao curso preparato
rio, não é . fixar,· ma~ entregar ao executivo, com a mais 
arbitraria elast.ioidade, es~a fixação que, dest.e modo, esca
pará inteiramente ao r.ontrôle do •Congresso iNacional, dei
xando portanto incompleto o exame do uma ·do suas leis ano: 
nuns. Ali:ls, é rio suppOr que na preparação da competente 
proposta o G'ovr.rno, sob informação dn Esf.ado.JMaior {I para 
nella inclui r este elemento, tenlhn, normalmente, em consl
deraoão nem somente o imporf;anf.e coefficiente ·de que c()gita 
a nmonda, mais ainda outros, do não menor valor, taes como. 
as turmas dos collogios militares a serem transferidas para 
a àit.a Escola. o t•osultndo rlos oxamos no nnno lent.ivo anterior, 
inclusive do curso prcparal.orio o a percont.ngem dos candidn • 
tos 11 matriculn, civis nu militares, a serem SJU•bmet.tidos .ao 
concurso de admissão, tudo afinal subordinado ti: lota{'ão do 
es.tabolecimenf.io,, , . · · .. -··'" -·· •-··--•· ·~ • ... 1 • 
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O Ministcrio da Guerra, para o anno vindouro, juÍga queo 
numero de alumnos, inclusive os do· curso preparatorio, póde 
ser fixado cm 500, offcrecendo, ·por conseguinte, uina. rlif
d'erenca para menos, om relar.ã.o á proposição considerada de 
300 dessas praças, o que ,iii representa apreciavel economia. 
· Eis os motivos pelos quaes, a Commissão, om substitui
ção a ·omrnda supra aprcwnta a seguinte. · 

cA alínea u da proposil}ão em vez de 800 alumnos diga-se 
500, etc. O mais ()o mo est'li.) 

N. 4 
' Onde coonvier. 

Art. Ficam prorogadas •P<lr mais um anno, alem· do 
.tempo · regulamentar, os. prasos· para validade dos ru.Jtimos 
concursos realisados para medicos ··e cirurgiões tio Exercito 
e Armooa, Brigada Policial e Côrpo de Bombeiros do Distric.to 
!Federal. - · 

Justi(icaçilo 
. . .. 

Em um pro3ecto apresentado na Camara, prorogando o 
praso do concurso para medicos e cirurgiões do co11po de Bom
beiros, a Commissüo de Marinha e Guerra daquella Ca,sa apre
sentou um subst.itut.ivo estendido a prorogaciio aos concursos 
de medicas, cirurgiões .c pharmaccuticos do Exercito, Armada, 
llrigada Policial e Corpo de Bombeiros do Distrieto Federal. 
. . Sala das Sessões, !i ce de1embro de l92"·· - Irineu Ma-

'cltado. . 

· A emenda acima não pode ser incluída na proposição em 
'exame como dispositivo. s.eu, visto referir-~e englobadamente a 
concursos para facultatlvos, tanto do Exercito, como da Arma
êa, 'Policia Militar e Côrpo de Bombeiros do Districto Federal. 

Não seria curial legislar .para corporações que dependem 
êe 1\finisterios- ditf'ferentes, como as da Marinha, da Justiça e da 
:Guerra em uma ·Jei privat.iva deste ultimo, isto é, .que se refere 
apenas ao Exercito Nacional. · 

Assim, a Commissão, acceif.ando aliás as idéas compa
f,ivois com a presente proposir.ão, em emenda subsequente que 
sobre o assumpto apresenta, ,iulga que esta nílo deve ser ap-
provad~. · 

N. 5 
Onde convier: · 
Ar!.. Fica prorogndo n.M 31 de dezembro de ·1923 o 

ultimo concurso J•ealizaclo para .admissão no posto de 2• 
'tcnent.o rln quadro de p1harmacenticos do corpo d(l snude do 
Exeroil.o. approvado no lo governo. . · 
· Estn r.mnnrla 1í ela Commis~ão e esl.á cabalment.e fundn-
mrml.acla na jnHt.ificar;ãn abaixo, a esl.a annexa: 

. «Dtws vrws ,iú o F:rnado e a Cnmara consagro.ram com 
Set]S votos n principio ctr jnstica que r.sf.l'. emenda encerra. 
o: quo. so pretendo com .esta providencia, ·e. já se obteve para .. 
outros, ó recompensar os esforços de moços .que, com enor- • 
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mr.s lilltJI'i l'ieio~, vit!J'rtlll rl11s ]~,;l.nrJo;; pum aqui :;c ~.JJblllPU.e~ 
J·crn ÜH provas rigoro;;a~ tltJ um conct.Ll';so, e-m qLJe det·um a~ 
nwliloJ•t:8 den:ou.o;IJ'Ut,;ões de compeLcnciu. inLellecLual tl ido· 
llf!idado pl'ol'issiollal; qlie l'lli'lllll clu"ijsil'ieados nos p1·imriro~ 
loga,•cs, i', com os mais pezados saeJ'il'icios, aftui Sr! rlemo
''am a cspcr~ dr! ,,uas nomeações. 

:mm .l'f!Compell'U logmram jú os bcnet'iciut.los pelas pro
videncia.< J.cgislalil'ilS d~J !umo pa':~ado, llOis lent.lu -rle [Ire~ 
encheJ• a~ vagas que extsLJam no quadro uus .plla~maccuL!Cog 
do J~xercitn, o governo, sec.nndundo o acto cltl jnsliça do 
Dongr·esso, nomeou-oH a 1 odos, flc nmncira que não pude~ 

·mm ser aproveitado~ os olas.~ificado~ 110 eoneurso mais re-
wnle, approva.~o enJ I O de jat!eir:o, por uão ~et·e:n _l.an!:as as 
vagas, que, aiHIS, -a esl.es de cllrc!lo p~J·Lonceruun, st nao es~ 
tivessem ·os outros amparados pelo J'umet:io da. lH'OI'Og·a~'Ü.O 
de ~en s concursos. 

J~', pois. o mes1no pt·incipin do justiça .CillC amparou os 
Jll'imeiros,- qne. ,iitst.ifica esl.a emenda· em JavoJ• dos Se'
gunclo~. » 

Enl.rctanlo, o.ntpliaildo o ben.eJicio que essa emenda e;;~ 
tal.uc pa1·a os cnndidalos. habililaclos em concurso ao pri
meiro ·posto do quadro de phaJ•maceuLicos do corpo de sande 
do Exet•ciLo, áCfUt"!IWs oui.J:os que igualmont.o se. h~hilit.at·um 
do me:;mo modo a preencherem as va~;as do prmwu·o posto, 
existentes no qnadJ'O ele medicas lio mencionado corpo, 1 o
mar~sc~ha a medida mais equilath·a c completa,· incluindo
se nel!a, au ·mesmo lrmpo, o que de aLLendivel contem a 
emenda Irinreu Machado. · · 

.Para esse l'iln. a Commissão rpropõe que a referida 
emenda tome ou Lt·il l'Cdacr:ão, da l'úrma seguinte: 

«Onde convier: 

AJot, Picam prroroga<los até 31 ·de rJ.c7embro os· u!Limos 
coneursos realizados· para admissão no primeiro po-sto dos · 
quadros de medicos c ele phnrmaceuticos do Corpo de Saude do 

·Exercito, approvados pelo Governo. · · . 
Por ultimo, a Commissilo. lendo em consideração o ac~ 

cr·escimo rle. degpeza exl.ra~orçamentaria, que trarti a · appro
vacão l)o ar·t. 5' da proposição, com vantagens duvidosas pat-a 
a instruc~ão 1relmicn tio~ as.>ociado;;· ú;; I inltu~ dr f.jro ineot·
poradas, nas localidades a qufl se refere, uma véz que o qua~ 
dJ•o do.~ sargr•nl.os~in;;l.rucl.ore~1 exislenlie no Exercito tem por 
l'illi.all:i!llriPJ' w e~~P st!r;icn~ f!, além. disso, tendo em visl;a que 
a ulmou h) da pJ•oprr.'l~aq nan mmwtona r~ssn f'lasse do sarge~n~ 
tos, Julga n~cessario que o Senado se digne de approvar mais 
as duas emendas abaixo. 

A' lel.tra hl) do art. 2•. 
ncclijn-se as3im: 

N. 6 

. h) de 581J sn!1gont,os dos quadros ode instructores e dp ,ele . 
auxiljn:~es: de osc~·iptn, etc, o mais c.omo está,; · . · ··· . 
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·Ao aJ•t. 5". 
N. 7 

Supp1·i ma-S(l, 

Sala ria;; Cnnrrnissúrs. em !IJ de drzr.n1heo de 1022. -A .. 
lndin rlollt•asil, IPJ•rsirlnlllP. --Carlos Cll\,alcanti, Relator. ·-. 
Laurn Sorh·rl. - .Jos1: de Siqu.~ira ltlenl•:cs. - Benjamin Bm·-
1'11,\'11, - .\' inl]ll'i!lliJ•. . 

A' Cnmrnis";iío r!t• J!aJ·iniJil n nnrr1'a foi pJ•nsrnlo a pro-· 
posicão da Camat·a dos Drpuf.ndos n. J 27, eles li! anno, que 
/!'ala da J'r.li'nrrnn rios rnililur,:s que "" inul.ilizaram para o 
set·vico aclivo, na r.lr•I'Psa ria rl!'dr.m Jeg·al. prniiinna ~eus her
dcil·o;; n !li'OVirlPIJ('W. ;;niH'r! o rnodo r/e ,itJ!g·amf!nto r.Jos alu
mnos rla J~scnla M iJ ilat· e e11r;;o anncxo, nas disciplinas cujas 
auln~ J'J•eqlJI•nlaJ•am J•Cgf!laJ'Il!l'lllf', 110 anno ·il.'elil'o COI'I'l'nte, 
rhdxanrln de sr•J' Pxclnidns rle~;;o esl.abclecimrnli:Í, PM foroa 
rios acnn/ncillHml.os r/e lf 1Í ti dr! ,inlllo ui/ imu. 

E;;ludanrln coaYnienleJlll'!liP o assrunpl.o, ,iulga a Com
mi5siín que si ha J'O!ação ju!'irJica impnrlanle r rJtW mereça 
ns maiUI.'I.'~ cuidados da leg·islalma ,, a de que /.mta o fll'O
.ioclo P!ll quostão, vi,;t.o rr.tNit•-sr. a qu1} dr\·e f!Xistir entre o 
.Estado e seus servidores militares. 

Rssa es}lecir! rle vinculum ;iuris, arlmi/tirla gera!nwnln en
Ire o podrr publico 1) os cirladãns que IIII' clerlicum pcl'!l1anon
lemrnle a actividade P tb; vcu!s. eomn na llypo/.hese· occor
.rentr'. cnm sacrificio dr sang·ue, ·e,·ea vantagens n ol:wigacõcs 
J•rcipl'nca~. on, Rynt.llrl.icamrnl.o. - do uma par/.1', a rmmme
J·ar.ão o a JH'o/.r.cr;ãn. cot'J'CS[JO!lrlt>nrlo, ria nutra par·/ f', a obe-
r/inncia, o Zf•!o o a firlrl i dado. . 

Não tl'arluzrm oui.J•as pl'f'nccupacões, as /.ahcl!as elo wn
cimr.nlns, as lf.'is do aposNJlarloria nu rrfonna o dn mon/.opio 
eivil r militar, hem · comn as oJ·ganicas ·~ rli;;oip!in:u·r.s dns 
g·t'JIJH!I•s ~f'l'YidrH·es ·ria Uniiio. · 

DiJ•-so-lw que. exi~/.indu dispnsir;rics ''.m plr!no vig'Or. 
prPsçJ·•~vc•nr.ln l'f!S'J'iB g·r.J'llf.'S, po1· nwio da~ CJLJUr!s a Na~•ãn J'C
gula, ~ob as diveJ•sas t'Mmas coni!Pcinwn/os. a assisl.encia C[UO 
,julga (lrn'I'J' pJ·r:;laJ• ao;; srms set'\'idoJ'PS, /:mio ciYi;; cnmo mi
lil.ares, - paJ•ece .redunclnntc a prt•Jlo;;ii;ãn em exame. 'l'oclu
vi<J, a pulldr,,·:u.:ãn iii' qllf' rlla .eogila "" cu:<n I'Sfll•l'ial, eu.ia>' 
f.'iJeurnsf.aJ:eias. ·ali<is dr• aJ•:n r·P!el'o eivieo. min ;;r• udtqfl:un· 
ao> .p!'l'Cf'itns da lr.g·isla~ãn um vig·ut'. i.rii'/HL-a verl'ei!amenro 
UI.'J'I'ilai'PI, 'lanto ·mais quanln, na pllt·asf' da Cnmmissiín do 
:llnrinlm r! GueJ'J·n r.la onll·a Casa elo 1:on;l'J'esso Nacional. lhn 
fni Sl!i,:'J.I1'l'ir.!a poJ• uma nwnsag·pm do Pl'Psidon/.e da llcpuhliea. 

?\t•;;/as coJHiir:õrs asln Commissiin .~ dt' paJ•ec•!r quo a T'f!
J't•J•idn }JJ'ffl.lliSir;iio !llf'l'N'" o n~sf!lll ilTII'IÜO do Sennfin. 

Snla dn~ Conunissüt•s, 15 de f!pz,;mhro de JH21.- .4. ln
rUo do Bt•asi/., I'J·r~iciPnl P. - Br•njamin B111'1•oso, llt•lal.or. -
()al'!os Cavalcanti. - l.auro Sorti'!'. -. José de Siqll('ira Jlc-
1)ezr:s, com r•eslyicoões. · · · · 

'· 

• 

.· 
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PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS D!lPUTADOB, :N. 127, DE 1922, A QUS 
SE REFERI! O PARECE!t SUPRA 

O Congresso Nacional ·resolve : 
Art. f.o Os militares que se inuU!izamm para o scrvico 

activo, na defesa da ordem legal nos dias 5 o ü de julho do 
corrente anno de 1922, serão reformados: · 

lOiS officiaes no posto immodiatamento superior áquello 
que aCI.ualmente lhe calw c com os vencímcn.lo~ ínlcgmr.s 
desse posto; 

Os sargentos e cabos ciu assemelhados, anspensadas e .sol
dados, com uma pensão igual nos vencimentos proprios c mais 
20 % destes vencimentos. · 

· Art. 2.• Aos herdeiros dos officiaes que fallecerem em 
consequencia de ferimentos recebidos na repressão do levante 
militar de 5 e 6 de julho de 1922, será abonada uma pensão 
equivalente aos vencimentos integraes do posto immediato, 
sem prejuízo do mont.epio e meio soldo que estes mesmos offi-
ciaes leguem. . 

Art. 3.• Aos herdeiros dos sargentos e cabos ou asseme
lhados, ans~pençadas e soldados, fallecidos cm identicas condi
ções ás dos officiaBs ·de que trata o atr. 2• será abonada uma 

· pensão igual aos vencimentos proprios e ·mais 50 % destes 
·vencimentos. 

Art. 4. • Aos herdeiros dos officiaes de terra e de mar e 
civis de posto equivalente qualquer que seja a respectiva 
classe, mortos em combate por desastre ou molestia de ca
racter epidemico, quando em effcctivo serviço de guerra no 
período comprehendido entre a declaração official do estado 
de beliigerancia entre o Brasif e a Allemanha e a cessação do 
referido estado de guerra, será abonada, cm subtituicão do 
montepio c meio-soldo, uma pensão correspondente a dous 
tcrcos dos vencimentos normaes que teriam os mesmos offi
ciacs nn posto immerliatnmrntr superior ao cm e mquo falle
ceram. 

Art. 5.0 Aos herdeiros dos sub-Õfficiaes, sub-·machinistas, 
e suh-commissarios da Armada, ou que lhes correspondam na9 
forcas do terra, na~ mesmas condições do nrt. 4•, em Jogar do 
montopio a que tenham direito, será concedida uma pensão 
calculada nas mesmas condições do art. 4•, considerando-se, 
para este ol'foito, o :posto de 2• tene.nt.e como o immediato nos 
dos mestres, contra-mestres e demais· sub-officias de 1• 
classe; e o de 1° tenente como, o posto immediato .ao dós 

- actuaos segundos tenenes machinigtas extranumerarios, ao's 
quaeR será extensiva a mesma gracn. 

Art.. 6."" Aos herdeiros dos. ·inferiores e praças do Exer
cit.o e da Marinha, nas mesmas .condições do art. 4•, será ·con
cedida uma pensão correspondente a dous trecos dos venci
mentos que percebiam quando falleceram. 

Art. 7 .• Aos herdeiros dos oontraclados, foguistas, t.aifci
ros e outros assemelhados das forcas de torra e mar nas con
dições do referido nrt. 4•, será concedida· uma pensão corres
pondente a dous terços dos seus vencimentos normaes, não po
dendo,. todavia, ser superior a dos que lhes correspondem nos 
quaclros respectivos da Mnrinha o do Exercito. . 
. Art. S.• Para os cffeitos dos artigos acima, 2~, a•, 4•, 5o, 
.~0 e 7•, serão considerados he11deiros os que a legisla.ciio em 
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vigor defina como taes para a· percecão do montepio, com o~ 
mesmos direitos do preferencia e reversão. 

Art. 9. • A pensão instituída por esta lei só vigorará de
pois que os interessados eJGpressamente desistirem, por termo 
lavrado na repartição competente,. do montepio e moioJ.loltlo 
a que tiverem direito. . 

Art. 10. Para os fi.ns dos favores instituídos nos arti~os 
4• e seguintes desta lei se entenderá eomo serviço effectlvo 
de guerra o prestado na missão naval ou na med1ca, manda..: 
das á Europa, por motivo de guerra, em 1918, ou nos camp'os. 
de batalha. · . . · 

Art. :li. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os 
creditas necessarios ao pagamento das despezas ·que se origi-
narem das disposicões desta lei. . · 

Art. :12. Os alumnos da Escola Militar e do Curso Annexo, 
que não forem desligados nem exclui dos em virtude dos acon
tecimentos de 5 ·e 6 de julho serão promovidos. aos annos su
pcriopes, inclusive aquelles que dependerem de uma cadeira 
do. anno lllnterior, desde que tenham frequentado regularmente 
as. aulas antes desses acontecimentos. 

Paragrapho unico. A classificação, no final do curso, será. 
feita na ordem das médias obtidas. · 

Art. 13. .Rev.ogam-se as disposições em contrario. . 
Camara dos Deputados, 22 de novembro de 1922. - Ar

nolfo Rodrigues de Azevedo, Presidente. - José Augusto Be
zerra .de Medeiros, 1 • Secretario. - Costa Rego, 2• Secretario. 
- A' Commissão de Jlinancas. 

· N. 380- :!922 
. . . 

A proposioão ·da Camara dos Deputados n. Jti6, de '1922, 
approva a convenção. especial de trafego mutuo tclegraphico a 
radiotelegrnphico directo, flrmadq entre o Brazil e a Bolivia, 
o assignada no Rio de. Janeiro a 2 de maio do 1918. · 
... 'A éonven(.lão alludida consta de 17 clausulas em que estão 

perfeitamente assegurados os· direitos e deveres Jas duas altas 
partos contractnntes o. muito virá concorrer, como bem diz o 
respectivo proemio, pàra estreitar. cada vez mais a antiga 
amizade entre os dous povos, e facilitar o desenvolvimento das 
suas relações do commercio .e boa visinhanca. · 

·. Por aquei!as clausulas, o trafego far-se-ha entre aS esta
ções bolivianas do Puerto Suarez o seus ramaes: Mutum, San 
.Tuan c Puerto Guachalla, e. a estação brasileira de Corumbá; 
entre a boliviana de Villa Bella e a brasileira·dc Villa .Murti
nho, c entre as esta~õcs radiotolegraphicas do Ribernlta, :Via
cha e outras que forem entregues ao trafego, e as estacões 
radiol.elcgraphicas brasileiras, por intermcdio da de Porto ve.:. 
lho; a 1axaÇ'ão será foil.a cm franco, ouro, á razão de dous por 
g!'upo do 20 palavras, o mais cloz ccntimos por palavra de ex
cesso, pelos telcgramfuas passados entro Puerto. Suarez e Co
rumb:í; os l'adiotolegrammas pagarão a taxa de seis francos 
P.t6 10 palavras e 60 contimos por ,P.alavz:a que excede~. __ ~ 

.. 
!.. '. 

. 
. : >~~ 
. :-.. ·. 
' .:.-:r, 
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Do expwil.n unncluc-sc rrue a r•et'el'irJa ennven(::io deve Mr 
rnt.ificnda, e por bsn a Commissiio de Diplomacia aconselha 
no Serrado a appr·uvnefio lia su pramcneionada !ll'Orlosiçüo. 

Sala elas Comm issücs, Hí d~ r.lozcm!Jro de l!J.~i?. -- Al·oaro 
dr. Carvalho, Pr·esiclent.e. - Marcilio tlc Lar.r·rda, r·clator. -
('o rios fl"r{u,sa. - Oonçalu J!ollembero. 

Pf\OPOS!Ç:\0 CAMA!!A DOS DEPU'l'ADOS N, 136, DE 1922, .~ QUE 
SE REl'ERJl O PARECJlll SUPRA 

ü Congresso N uciou~l resolve: 
, Art. 1.' meu approvada a Convençüo especial de trafego 

mut.uo teleg·raphico o radiotelegraphico directo entre o Brasil 
c :a Bolívia, assignado no Rio de Janeiro a 2 de maio de 
1918. ' ' . 

Art. 2. • Revogam-se as disposições. em iJontrario. 
Camara dos Deptüados, 22 de \llovcmbro de 1922. --

Amol(o Rod1•ioues de Azevedo, Presidente. ..-.. José Augusto 
BezeJ'I'a de Mene::es, 1' Secretario. - Costa Rego, 2" Secre
tario. 

X. 80l --, l 1)22 

. · A Commissiio de Instrucção Publica Lendo examinado a 
proposicüo da Gamara dos Deputados n. 2111, ele 1922, que 
concede á .UniYorsidade do Rio do Janeiro a subveu1;üo espe
cial o annual de 50:000$, para a fuudaçüo e manuLençüo de 
um InsLit.uto E'mnco Brasileiro de alla cullura scientifica e 
liLteraria · · ·· 

Consldet·audo que csLa pt•oposicüo t.em por fundamento o 
voto omittido pela ;\cademia de Letiras e por varias e dis
t.inctos professores o suicntistas brasiloit•os, .sobro ·a comnm
nicaoão feita pelo .illusf.re professor Gcorg·es Dumas, relativa 
aos institutos desta nal.ureza creados pela· .Franca em Lon
dres, em Roma, cm. Madrid, em Buenos ·Aires, e. em outras 
cidades; . . . . 

ConsidQL;ando que da fundação do Insl.it.ulo Franco ::Jra
sileiro de alta cultura scienUfica e lit.teraria resultará o des
envolvimento do intarcambio intellectual entre a Franca o 
o .Brasil, Qom sensivel proveito para a nossa instrucção supe-. 
rior e para a .propaganda no exterior do nosso progresso 
sciontil'ico o litterar'io, é de parecer . que seja approvada a 

.. proposiçüo submettida á sua ap1·cciacüo ... 
Sala das sessões, 10 de dezembro de.1922. -· 'José Mur-

tinho, Presidente .. - Paulo de Frontin,: Relator. . . 

Pllüi'OS!C.:ÃO DA CAMAilA DOS DllPU'rADOS N, 144, DE 1922, A QIJil 
Sll llEFEJlll O PARECER SUPRA 

O Cong·resso Nacional resolve: 
AJ't. l .• Sm·ú. cnnccdidn n Univot·shlnde do 1\io . de Ja

Jwro rrma suhwn~iiu espPcial rll' !Jil :000$ .anmmr:R paJ•a o firn 
de· ser fundado c .mantido \Uln Insl.il.ulo ll'ra:nca-Brasileiro dó 
·alta errllnrn sr:it•rrtil'iea e lilter·ar·ia or·gnnizurlo eo111 o npoiu 
ela 15niversidacle de Paris, segundo as negociacõ.es que se en- · 
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labolm'ú!t;t ~n.Lre .o~ Gnvernos bmsll~ro c i'ra~cez, ú. tiemc)hanca 
<lo que ,lu 101 I~;nto cm Roma, Lomlres, Madr1d, Oo.nsLanLmopla,· 
Pl'll[\U e Buenos Ail'es, assegurando-se urna contribuição pe
oun:n•ia J'ranceza, nunca inferior á brasileira. 

Mt. 2." Esse instituto set•á administrado pelo Reitor rJa 
\JniversicJade .do Rio de Janeiro, que, annualmente, estabelo
ccrú o pl'ogramma dos cur~os c lições que alli serão minis
trados. 

Art. ;),• Os cut·sos do Instituto Franco-Brasileiro funccio
nm·ão ·de julho a novembro, sorão feitos por .professores da 
Uniyppgirladf' df' T>ar·is d.e rrcnnlJccida euntpdencia. r INão 11m 
canwler diJ pr1ra cspecializacão, ni!o ·devendo se assemelhar 
aos cursos !:furues lie nossa Uiiiversidade. 

At·L 11." Revogam-se as disposições em contrario. 
Cumam do., Deputados, 25 de novembro de 1922 . ....o Ar~ 

-uol{o .4.::ev,?do, Presidente .. ·- José ;1uausto Be;;e1~·a de llla
tü•il·cs, f• Sec!'elario. - Pedro da Costa Reao, 2• Secretario,· • 

N. 382 -- Hl2~ 

· ,\ J)t•npoo i~,fío da Camn.r·a clw; Depulaclus n. 151, de 1 02~, 
;HJi.OI'i?.a o Presidente da flrYpubliea a abrir. pelo Mini~tel'io da 
J~awnda, o ;;rodito especial de 150:000$ pnl'a pagar ao Dr. 
Valf'nlim .\ntonio r.la Rocha Bithoncoui'L o;; \'encirnenl.cs d•l 
carg·o dil ilw:;our·Pit·o lia Alrand~<gn da Bahia, eot•e;;pondenl.e 
tlll l.•.>mpo em que esteve illcgalmenl.u aJ'a.,laclo elo exercício l]a 
~r .• as fuuccões. 
. . J~;;se crrcií[o foi' solicitado Wl men~agem pulu Govet·no, 
t!nt vit•iuile de accôrclo fiJ·rnndo com o inte!'essndo, que desi;;
t.in 1k ,parte da somma que llle competia. 

A Cnmmi;;são de lõ'inanr::as niin ·:;e oppõo li approvação do. 
Cl'CcltLO Clll IJUCS!.ão. . 

··Sah1 elas Commi,;sõf·~. em 15 ele dczr!Hlbt·n · ;Jc 1 !122. --i' 
,\/.f''''"o Wli.~, l't.'PsidPnlt.•. - .fali" Lur11, HP.lal.ot·. - /1(~1'11''i'dci 
.llMI/('ÍI'o, -. PelipJU.' .Schuddt. ''"" SamptJio CorriJa. - Jos& 
f:'u.,l'(.'bio, - Justo Ch.crmont. 

PIIOPOSIÇ1n JJA ·CA~I.IRA DOS DBL'U'fADOS N. 51, DJoJ i!J•22 A QU8 
SE f\EPBHg ll. PAitECEII. SVPHA 

O CPnJ;J'f!~~o Nacional dcÚeht: 
Ar!.; J.' E' ri 1Presidrmle .da Hepublica nuLot•izado a abrir, 

twlu ~li.nislf'l'io da Faiímda, o credito especial. de .. 100:000$, 
pam pa~:mt•.no DJ', Yalonlit:t Ant.onio da lloch!l. Bitt.cncourt os. 
"';nc.inwnlos do cat';,(ll de l.li~sout·eir·o da Al'fandeg·a da Bahià, 
I'OI'J'C~pnudenles ao lempn nn: .. qne c~/.evr! ill·egalmcnt.e afastado 
d(l pxr.miei11 dr' ~uns 1'ttlteC,jc,, ntodianl.c quitação e desis~enci:.i 
<I<"• toda <! quulquct· reci'amn\:iín a <!UC fie .iulgar com direito. 

Arl.. !?." Jle\·ngam-He :~; disposir;.(íe~ mn conl.t•ario. 
CftlllnJ'Il clu.o; Drput.ndof, ~8 dr. .noYcmbt'O de 102:?. - .·11·-

7101{" J/otlriuur•s fi,• A:eoedo, .Pt'I!Sidente. - José Auausto 
Uez,'I'I'H ri'<' Jl<'ild·,•os. I" Scet'eltn·io. - Co.1tfrt Rego, 2• .Secl'~". 
llu·iu. -- A imtH'imir. . · ·· · ' ... : ... iio. 

... : 

. '~ 

··.·' 
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Redacc'áo final do p1·ojccto do Senado n. 51, da· 1922, raconlUJ..; 
c ando . de utilidade publica o Circulo de Imprensa, asso

. ciar;ão de jornalistas, com sáde no Districto ·Federal. :. 

O Congresso Nacional doorota: 
Art. f." E' reconhecido como imtittiicão de utilidade pu

blica, o Ci-rculo de Imprensa; com séde no Districto '.Federal, 
fundado cm 8 de_ julho de 1922. · · · · · · 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala da <.::ommissão de Redacção,· em 51 de dezembro de 

1022. -· Vidal Ramos, Relator. -. Olegario ~Pinto. 
Fica solwe a ~&Sa .para ser di•souLida tia s~ssão seguinte, 

depois de publioada no Diario do Congresso . 

. N •. 38-íi.- 1922 

Rcdacça(J final do projc.cto do Senado n. 62, dé. 1922,. êonc'e.;. 
. dendo. urna pensão a. Manoel .Macha~o,., ez-ouarda. civil . , 

-
' ' .· -· . '. ' ·. _.;' ·~ .;. . ·. 

O Cougresos Nadonal ·decreta: .. 
. Artigo unico, Fica conéedido a Mandei .Machado, cx-crabo 

de esquadra do extinoto . Corpo Militar!. de Polichi: .. cta. Çõrt<i e 
. da Brigada Policial do Districto Fcderãl, G-'11-praca do Ell":er
oito· e eX-'S'Uaà'da civil, ar pensão de ,qüe trata· o. arL 114 do 

' l'eg.ulamento approvado pelo d•ecreto· n. 13;878; de. 14',de'no
. vembro de 1919i revogadas as dispos·iç.il.es ·em cont1•àrio .. ,· .· . 
. ·. . salàd~ comilússãO.de Rei:Iaccão, '15 cte dezêllÍilfo d·~·f922 •.. 

...,.. V. Ramos, Presidente · interino/ e . Relator. - Olagario 
Pinto< .. . · .. · ' , ·:. .· . ·· .·. ·: ·· .. O ·· · .· : .. . .:.· . 

. ' I. '· ·.·.N •.. ·3"'" .·.-.-.. ·.19,22 ' '•• •·· .. 'OitJ ·.-•.. :·-.·:,·': -.: .. : __ ,_ ... ·.·,,_,_.~ 

iledàc~ão (Ínal do prôjectó do Senado n. 6B, d~· ~~22;•qtL~ ~b~(l, ' .. 
· pelo lllinfster;iO], da ·Fa,zenda, um .credito na 'importanéia · · 

de 311 :JR.ã7$1QO, parti. ·:pagamento, de· salarios"aos opera-·, · 
r. rios ·da Imprensa Nactonal a ; cDiario Oficial •, relativo 

aoannode.i913 ·. · .-.. • · ·· 

' : . Ó Congres~o Nacional res~lve: ·: c· · . · .. j .•• .• · ·. 

·. · :Artigo unico. E' ó Poder Ex~ehtiv~"'"~utÓrizado a ~h ri~, . 
. ·.·. ·... pelo.Ministerio da Fazenda, Q ercdito especial de 3U :857$100, . 

· .. ·.para . PWI!'Dmcntos • de sala.rios devidos ·aos ·-operar! os da · Im
prensa Nacional. e· D,iario Offfcial, rle.ativo, a oanno de 1913; . 
. revogadas as · dJsposJI)Iiíles em oontrar1o. .. : • · · . . . · . . ·.· · 

·.· ·· · · Sala da .Commissão · da· ·Reda,oc.ão, .15. de dez~mbro de · . · 
1 ~22. - Vidal Ramos; Presidimte. e Relator. - Olegario ' 
Pmto. , · · · · . " . · · · • · · · 

' ' • ' • : o 1'.1\ ' . '· 

. ·. · . · :rica sobre a mesa PB,ra . ser. dis'Cutida na sessão segilinte, 
!iePOIS ~e· publicada no Dtano do Co1lf/1:.ÇIBO. 1 . .· .• .· . 

. '' 



. ' 

SESS.;;o EM 1 Ô DJ:: DEZEMBRO DE 1922 

N. 386 - 192:2 
. ' 
Heda~·çtio final do 1JI'ofecto u. 7.'), de /.922, a.utol'i::anclo o Go

verno a rmvprestm• tí em.)Jre.~a ·on companhia tjue se pro
pu.::er a útstallar, ·JtO . pai:, J'niJ'I"icct· ele .papel de imp1•essão, 
~·om matería.~ prirnas, atá chwoe'llln por cento do cap-itat 
empreyado 

O Co111;re'sso Nací.onal· decreta: 
· · · Al't, 1." Fica o Poder Exécutivo autorizado a empreslat; 
(t en\preza ou co~panhía que S'e proponha a installar no paiz, 
rlepots ~a cxpc(!Jçno do presente decreto, fabrica de P.apel de 
tmprcs;;uo. com ll.JWoveitanwnlo dn rn:tterias prirnus nacionae~. 
até 50% do capital realizado. · . ·· · ·· · · · · 

' . . . - . 
Paragrapbo unico. · J<Jsse empt•estimo vencerà jut·os· de 

s % ao anno ·e será amortizado em prestal)ões . annuaes de 
J O %, de· modo a sor inteiramente amortizado· no prazo de dez 
11nnos •. a contar. da .data do emprestimo. 

, Art. 2.~ \Pm·a concessão do au.'cilio de que il'ata este de-
preto torna-se necess!lrip: ·. · . . · · 

. c~) que .à emproza ~u compl!'nhia prove dispô1· . de foroa 
hydr<)-C!i!cl.l'lca necessar1a, propr1a ou · contractada; · · . 
· b) que apreo·ente projecto detalhado da fabrica a insta!-

.. lat· ·o orçamento completo das despezas da installação; 
· c) que seja constituída de acoôrdo .com as leis' em vigor. · 

c que prove com documentos a idoneidade profissional e fi
nanceira dõs seus contractos parn execucãp de obras e forne-
cimento de machinismos; . . · · 

d) que se obrígae a ft·ànquear ao fiscal do GOverno a' :vi
sita !is obras· de installacão e lhe. forneça. todos os esclareci
mentos necessarios para a verificar:ão do seu custo real; · 
· · · a)· que no ajuste.se estipule a clausula de· ficar a fabrica 
com todos os·. seus bens e direitos hypothecada ao Governo 
uté a restituição completa do au:xilib recebido' . 

. ArL 3;• Fica o Governo autorizado a abrir os credites 
nocessarios á exeouciio desta lei. · 

. Út.. ·4.• Revogam-se .as disposições em contrario. ·. 
Sala da Commissão de n~dacciio: i5 de dezembro de i92.2. 

- V(cla~.Ramos, Relator. ·- Oleoario P·into. 
Fica. sobrw a llltlSil ·jmt•a iifll' discuLida uà S(l~5Íio '~eguente 

depois ·do pnbliealla t\o Dim•ic, du Con(Jresso ~ . 

. :N. 3Sii' ...:. 1022 

Tlcdacc.·r1o fina/. do wojr!cto do, Srmado 11. 76, de ·f92i, concr.~ 
. rlemlo ao Sr. cm~~ellwil•o Ru.11 Hm·bnsa, r1omo · houwnau_ern 

tWN J'l!lf!1Jtmtes .~cr1J'f(!os prestado.~ IÍ Naçtio, n pren!.io de 
mil cr.mlos r/(• rliis, I!J)I l!jlOUces :jl((]Jél . . 
O Conúcsso Nacional decreta: 
Mligo unico. J?ica conCIJdiclà. ao con,selhciro nuy Ba.r

·bos:r. eom(' homctmg·enl aoil relevantes servi!)OS prestados a 
S. Vol. X . . . . 30 
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Na~.ão, o premio d~ !_Ui!. contos de r~is, em apo!ices paP,el; re-
vogadas as dispoSJ()oes em contrano. · · 

Sala da Cornmis..süo de Redaccão, f5 de dezembro de :1922. 
Vldal Ramos. - Olea.ario Pinto. 

N. 388 - 1922 

lkdru:r;âo [iual da enumda do Senado ú proposiçci.o da C~mam 
r).os Dt-oplt.tados n . .f8, de >1.922, qu.e manda· contm· tempo 
rte sendç.o inil-ilu'r a.o tenente-coronel· a·t•aduatlo' do Exffr
cilo Antonio Piedade de Jllattos 

â~ nrt. L, acerescente-se o seguinte: 
Paragrapho. Igual auLori~acão . é ·extensiva aos officiaes, · 

pmoas e graduados em identicas condicões. . 
Sala da Commissão de Redacclio, 15 de dezembro áe· 1922. 

- Oleu.:o·iG Pinto, Relator .. -. Vidal Ramps. . · · 
Fica scbre a mesa para ser discutida na· sessão scguintfil, 

tlepois de ptlhlicacla no Dim•w·do Congresso. ·• 

O Sr. Presidente -. Uontitub a llqra do ÚxpedienLe .. Tem 
a palaxra o ·Sr. Senador Ir-incu · !\fachada, préviamentc in~ 
sçripto. · . .. . . . . · · 

o Sr. irineu Machado ( •) · - .. Sr. Presidente, no correr 
da minhn oracão de hontem, eu, (JLHi não tinha á mão a lei 
italiana modelar; o ed ilo Albertilio .de 48, · tomei o eompro
w:sso com. o Senado de trazei-o á sessão de hoje. para mos
ll·ar que na lei il.aliana, que foi o modelo. de toda a· legisla
ção .. moderna :1ssecuratoria ·da liberdade de. imprensa, e. es
tab~leceu que nos. easos dol.l injurias ou de diffamacão. á' Oa
m:Jra, ao Senado, aos corpos constituidos, etc., não- se permit- . 
tia· o inicio da acr;ãà,. a denuncia sem a prévia deliberação da: 
parte offendída; · · 

Aqui esL:í, ·Sr. lll'esidenl.e, o texto elo. dcoreto do Rei Car..; 
lr,s Alber·l.o, de 26 de. mar~o. de 1848, cujo artigo 56 dispõe 
expressamente o segumte: , . · · · . , 

I ' 

· «A acção penal para os orimes contemplados neste 
odilo sm·á excrcidu, e:c-oJ'[icio, com as adv·ertencas 
seguintes: · , · · . , · · 

1 •, a acção :penal não 'se!'á cxcl'cida ,!i;'i não preceder 
nul.orizaoão da Casa ·contra a qual tivór sido dirigida a 
nl'J'cnsa;- · 

2•, nos casos .ele oí'fensas contra· soberanos oú clle
l'os ele Governos estrangeiros, -a. acção penal não .9erá. 
oxe,rci da sinão depois de deliberação tomada pelos r e~ 
f<,r•JC!o,s soberanos ou che:fes de Governos ostraugeiros;-

3", no caso d0 oi'fensa contra pes·soas revestidas 
dr: qualquer modo de outoridade pU.blica ou con~ra cn- · 
VJ:làos ou agentes diplomaticos estrangeiros, acredita-.. 

···· . 
. ( •) ):_ião !o i ~o:evisto pel!1 oradót: ., 
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dós junt.o ao rei ou ao Governo, ou contra particulares, 
a acção não será exercida siuão depois de queixa depo
siladn !ll'ia LJCs,;oa que till J'eputar ofl'endida.» 

Na lei franceza, \antas. vezes .ciLada e 'invocada pelo hon
rado Pt·csidenl.e .da Commissão de .TusLica, lei de 2!.l de julho 
de 1S81, se disvoz claramente o seguinte·: 

«No proce:;so dos cwi mos· •~: delicl.ú,; comettidos 
po1· meio de imprensa . ou qualquer outro meio de pu
blicação, a• a~ cão . terá Jogar,· e:c-of{icio, á requísicão 
do l\linistario Publico, com as condições seguintes: 

- I •, no caso ele· in,iurias ou diffamação ás Côrtes, 
· lribttnaes e outros corpos indicados no art: 30, O 
processo não terá. logar sinão sobre deliberação tomada 
j)Or . es'ses tribunaes, corpos, Côrl.es, etc., em assembléa · 
geral c· requerendQ-se repressão, ou, si o corpo não 
Uver · assembléa geral, sob queixa do sou <J?aiz respe
ctivo ou do ministro ao qual esteja elle subordinado; 

2•, no caso de injuria ou diffamacão a um 0u va
rias menibros de UIYHl ou ouLra Carnara, o processo não 
terá loga~inão mediante queixa da pessoa ou pessoas 
inLeressadas; . · · 

s•, no .o aso d_e injuria ou diffamacão em relação 
aos . funceionarios publicas, depositarias ou agentes d:l 
autorida.de publica, si não forem os ministros subven~ 

'cionados pelo Estado' e os cidadãos incumbidos do ser
viço ou mandato publico, a queixá não terâJÕgar seja 
sobre·· querela, earof[icio, si não mediante .,..rec!amaçãu 
do ministro de quem. elles j:l~penderem; · · ' 

~~·. no caso de .d1ffamacao do jurado, de uma tes- 1 
·temunha ou delioto previsto no art. 31,. o .prooes'So 
não . Lerâ Jogar sinão: mediante queixa d!!o testemunha 
que . se julgar .diffamada; : . . · 

· 5", nos ·casos previstos nos §§ s• e ,,. do presente 
ar!.igo ,o diroito de · oitacão directa. ,per11nLe a Côrt·,} ou 

· perante' o Jury pertencerá á parte lesada.~ · 

· Cllmo se vê, Sr. Presidenie, é inv~riavel .o principio da 
!egislacão. estrangeira,- .quando admitte a acção publica em· vez 
de privada, para ·repressão de deli elos. co~Jtra funcoionarios ou 
ajt.os. representantes ·do Estudo. Subordma., ·entretanto, sem-· 
pre ao exercício da aecão penal o inioio por denuncia do Mi- -
nisterio .: Publico ti prévia sol ioitacão, condição sine.\ qua non, 
elo .funccionario, do J•epresonlanl.c ·do clJeJ'e de serviço; do· mi-· 
nisLro, da. Camnra, do Senado, do tríuunal, da Côrt·e que se 
vrcLendom offcndidos. . 

· Aliás, a. r·egra resullu, posilivumente, t!e que a. sociedade · 
não lem o direit.o do ser mais .sensível ;i offensa do ·que o 
p.rop1•io ofl'elldido. A s·ociedad!l não .. tem o direito de reprimir 
aquillo ·que ·o proprio funccionariü 11fío reputa uma offensa 
t\ sua inLe:;ridade de funccioriurio ,ucm uma !asilo ;i sua honra 
publica. A acoíio é, pois, uma ,iii <POr si excepção, ao princip10 
goJ•al dll quo nos c!'in:-cs con~l'll a lwnJ•a o boa lama a .ucçao 
não cube si•não mediante u acgão rlil.·ecl.a, pessm\l e pdvadn. 
9.o .offendicto. Por cxcepç.[(o se t\tlmiLtu que, cm :vez. da tt~i!.: 
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p,~s;;oal e clil'et~la·menle no;; ll'lbunae:', o Ia~la pelo of.fenclido 
om lnl'S, eastl~ o r·epl'CsPnlanLo do ··Jiini~LI'io l'rrhlieo, o re
pruscnlanl.e ua ~oeicclarlf' .. Ma~. o itllt• a doutl'ina er·ysl.aliza 
ntts I.Pxlos rtmis J)DI'feil.os ·de lorlus a;; lcg-i;;la~õc~ estrungr..i
l'ns r: semprt• arlmil!.i-tr. ú que em 1.ncs ea:~n pi'Ocecla ~ernpt•c 
a r't\clanmôio, n pedido de requisi!:ão cln · frmcciomH'ÍO do 
l'lr{•.fe t.ln sl'I'Vit.:o. do nünistro. da as~cmbt,:•a. da CO!'.JlOI'a0ÜO 
qne ,,r, ,iulg·ur nffendida. Xo Jll'nj.ccto, ."c eonsagr•n o princi
pio po.,;if.ivan)enle cunli'ar·iu c se !ova ·ao exaggcro dessa ab
sm•pt)ftO .rlu individualid;uJ,p,. off·enrlidtl lií'o longe CJUe nem·· se 
IJUPI.' sr• .pr>t•nlil te que a accão pcnnl r~e·sse por perdão rlellc, . 
JfliaJido l't'tl' funceionat•i!' publicu 1.111 l.iv•er l'uncr;ões .publica~ 
011 •polili.cas. · . 

J~u mr .. r·ecnnl"' t!e que na Commissão J'.r!clamei eonlm 
c,;~e d•ispositívo que ainda se achtt repetido na ldr.u ú elo 
UJ'L N. 

Di~ o j'Jlil'l'a;;·t•aphn 1111ico tlr;s,:;e ál'ligo: 

· «A' penhoJ·a poderú o üxr;culmJu 't.~ppt'ft; ;;óruenl.e · 
M mübar·gos: a) r! e .pa:;a·mr.nlo; bl. de perdão· 'do of
:l'enrlido, si für um pa>·l .. icu la!', ambos com rn·ovas !i-
I et•.ars h1 nonliumdi; .. . ~ ... 

Log-o, si o ofi'endido não fór pat·l icular·, nãi1 cnhe o·. 
pNcl~. . 

J~sse prinr:ipio coulJ'al'in. poiô, Ioda u .inl.clligencia, l.oclo 
o machinismo. todn. n concepcfin, toün o J'und:rmcnlo ·philo
sqphieo da;; !ris JW>nae~. eonsl.t'lrido~ so))r:e .O cl'ireito repres
sivo cm mat.r.riu. r.! e infracr.:ão pela. palavra csc~ipla. on fa .. 
}ruda. Si àínanhii .un1 autor do um artigo de critica. ·.ou de 
aggrcssão atacar o Senado. si osln não ~o julgar offondido,. 
n:11B si o Gcwet•no .quiwr JlCrsegnil· esse periorlko, não ./.em 
rnai~ que. pelo :;ystPma ·da lei Gorrlo, mandar 'p,·opor accão 
penal pelos tT·ibiiiiU:t\S, a rlt!spr•il.o ·de não t.er ·sido ouvido 
<>.queiJe rJLTO se presume ol'fenrliclo. Si r. rtlo für condem~ado 
nfin l.r.>tn .<l 1SPJ1 tu! o ri cl i t'f' i to de perdoar. . 

Issn Vt'lll tnn~t.rar· !Jllf' o~fili. rlisposieun, itlravés de ·cada 
principin do pro,iecf.o . Gordo, é nm · instrnrr.,~;•nlri rl·n Lnr.l.ura 
meuic?va.J.. (I que ,; ennlra Lodo~ o;; !'llrlnR, contra l.nd'a a ex-· 
pansão do dircitn t.lf' pe<nsür·. · 

E111 sr•:,:;tdda pu,;;::rir·n · nu. H·1· .. · Pt•o;;iclolile: 11a .rniuha 
ornc.:ão, a .mosi.I'Ul' que •.o rJil·eit:o de ,p:rova do crime qne o 
jrn·naHi'la· ou o m!l.or· do '11111 arl:i::;-o nu tlo uma publicação in
dicar ú opi11ão .Jnl·blicu. denunciar ao· paiz, o (Jireil.n rln PJ'Ova'. 
de· delieto q1w r.m !.ruJa a pa1;1.e do mundo.,., ~empre AO ga-. 
rantitl ao uulot· da aecu~ac;ãu, tanto no inl.áesse sagrn'flo de 
~na dt>I'Psn. wmu no fin Jll'o]lria ;;ociedaclt~, uuo não póde 
co·nsidl'l'n.t· eomo ct·imr aqu iJ.lo ·,que é n indioacão de mr.1 
orimo, a rlrnnnci.u elo nm delicl.o. ''Pois o quo interessa u .so
cir.rladn Hão ,1 punir· mqncllr que u.ponl.ou a exisl.encia de in
:rracçõr.s, dr!lielo,; on c1·inws 'ct'int.m os seus inLoressr.s, mas 
nnf[l~ f'le o puni!' os crimes eOni.l'll. n.~ sous int.eros,;es. 

' 1',1• 

O. Sn. Euwlllu nr~ ANoH.ID" - D1í 11111 npnl'l.c. 
-O SH. liUNEU MN.\HA!lo - Nüo t"~ P.s,;n a CJtillRLilO: .o mrm 

honrncln collr•g·n e~l.t\ fóra dclln. O fJLW estou dir.endo ó qne 
n c.vcc.i'io t•cJ•ilai'is, ist.o <•, ~ 'Jll'OV!l; da vcrdaclc, direito con-, 
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' sagr'aclo por lor/os o;; aul.orn,; <' 1'/ll toda~ as /ris, cm rnnl.t!-
ritt rlo fHUarnaçfi.o e in,j11ria, " projr.c/.11 r·eM.J·in;::r ;•. de um· 
modo lamcntavel, esquc•crmrln att:. aqnillo. que j;í <'t'a uma 
wnrp1iAia ria •nossa lcgislnr,fin prnal. · 

. Já n sranclr Blacl•sLone, j;í o :;r·anue Dc:;chambrancl, es
tirovendo solmc as liherrlurles n 1/iJ·nitofi, noB Estado~ Unido.,, 
l.in!1am as~ignalado Cfl.lll a q1m,;i gonl.walidaclc, q11e a quasi uni
vnr~alidade dos. cJ•in,es da illlfJJ'UU~a não eram constituidos a 
indiridunlidarl<!S nom á sua hom·a fJI'ivada. Estes casos er·arn 
r·ar!~s.imos. ·Qua.;;i todoB O.'i ataques se diri·giam a funccionà

·r.ios, a pcl'sonalidade:l vuJJ!i(\a.S, a individttalidado.~ politicas. E 
positivamente ·ncstns ca~os •í que o ffil.cressl:' da ~oc.icdade .ca
rece. exactamente. ma i~ rio Jiberdwrle, ·ro1' ,;p Lr·atar rln lesão a 
clla feita de que o jornalisl,a ou autor rJa publlcação vem 
tmzer· ao cnnh(•cimcntn ·ela ~ocicdadc. · · 

I • 

o. gmnde; o principal inf.er·c~S<! ti po.~itivamenf,o este: de 
gal'àntir a prova de t.odos o~ crimes p'raLicados contra a Re- · 
publica .. :m é tão .verdadeiro o .principio qUe estou su·sten
taruclo, que o nosso Codign .Pena'!, até em mataria de injuria, 
no texto do seu.arl. 318, l•~U.ra a, dispõe o seguinte: 

,. «E' vedado a pi'OVa da verdade . uu !IOLUJ'iedarJe do 
!acto imputado á pessoa !J!.t'nndida - isso em mat.eria 
de injuria - salvo si 'for funccionat'io publico 011 cor
poracão e o facto impnlado rcfm·ir-se ao oxer·eicio do 
sua.;; l'uncclies.», 

Em materia de calumrria, temos a dispoili(:ão do nosso . 
Codigo. ·em que é J'rJit.a snm essa: rest.ricçiío, em l.oda a sua 

· plenitude, _sem limitaçõns dr qnalqnr.t· r~spr.eir. a. (li'OYU do 
:rru;f.r.• el'i m inoso arguido. · · 

• 
E' o que di·spõe n ~rt. ~ll5 rro ,;r11 pttr'af:r•apho nnico.:· 

« Consf.íf.uc · calumnia a 'falsa . imp,utação .feita. a · 
alguem ele flicto que a lei classifica crime. , · 

: Paragrapho unico. E' isento do pena, o qur. prova 
snr·. verdadcil'O o facto imputado, salvo c~uando o di
reito de queixa rcsnlt.ant.~ dr!Jie for· pr·ivnt.i.I'O rir.• deler·
minada pesson.): 

De modo qnc, no systoma das ni:ls.sas. lois. quando se 
argue contra.. llJ!l ministro. contl'a n iflircclor. dr. >ecret.n!'ia, 
contra um di.rcctor de banco r! e Estado, que t'lle_ rlesviou taes 
ou quaes bens; qnc ellc so- apr·oprion de tal 01.1 qnal receita; 
que cl!e desviDu laes ou qnae.~ fundos do Estudo, ~ondn di

. rei to de _qncixa privativa desse oi'fondido, propõe <'li r nccão 
pénll'l do fôro commllm conf.ra o seu offcnsor·, c este t.em 
a;;~eg;urado na. nossa· lo i o. rlir•cito intog'!'al de PJ'OYUJ' •n facto 
nrgu iflri, qncr· se b·alc rln calmnnin, qtH'I' ~P trate do injm·ia, 
rlosrlc IJl!f' o fac Ln ~e !'l'f.ira Ji. funcoão publica e ao cxcrcioin 
delln. . 

Pnis 'n pro,iceto. em matr.ria· de l!:rr:eptio ·vcrilrr.t1~~ Lam
bem ó n J'eiJ'ncc~~o. O Sllh;;lit.utivo dn Commi.~síío admit.lo 
up~nn~. gunnrlo so tratai'. do.• nc~LIS:.Içíio J'cHJi em mniC'rin fún-
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ccional, qnr, o offnndirlo pequeim as certidões, l\8 quaes po~ 
derão se1· negadas cm mnteria de casos de damno publico. 

,· 

Assim, a sit.uncilo ,iuridicn fica sendo esf.a. O ministro é 
:wcn.sa.do, por exemplo, do t.cr commeltido uma concüsão. 
uma prevaricnç.ão, um desvin de fundos elo Estado; do ter-se 
apropriado - imaginemos, por exemplo - {]e dez mil con-. 
tos, por conl.n de um determinado crediLo. Para se fazer a 
prova, requer-se certidão, primeiro, si existo este credito, 
qual a sua applicaçiio; si existe cstr1 empresfJmo c q11Ul n snn 
applicação. 

Fiea nas mãos dos pi·n.prills interessados recusar, di-· 
zoiHio que as coodi~~ões desse emprest.imo ou da sua app!i
cacilo. constitue dnmno publico. · · . . . 

Ima,ginem que se. trata, por exemplo, de uma nccusncão 
no ministro militar do l.cr• ganho algtms milhares do· contos 
ele J'éis cm-caso do 1'ornocimonto do metralhwdorns.· Basta quo 
o ministro alleguc f!lW os -conl.raclos ele a!'mamenlo não podem 
,ger clivu!g;a.rJos, dfl accôrrlo eom o que cstatue a nossa legis
•lacão. O min ísl.r:o se J'nnda nllssa disposicão o,· desde logo, 
despacha fJl(l\·constif.ne damno para a ordem publica. 

·O rSn; Emmoro DI~ ANDrumr. - Pelo systcma do 'pro,ic<(l.O, 
não .eonst.ilne •damno. · · . · 

O Srt. JmNEU MAcm~oo -· Perfeitamente; mas quem é o· 
. juiz ? O .iuiz <lo processo é o :runccionnrio accusado, . · 

O Sn. Eusrmro D8 ANilllAD8 - Pódo' ser um funcclonario 
mperi~ · · · • 

o sn. IRrNEu MACHADo -· . E si for o Presidente· da Re~ 
publica ? Si fo1• nm Ministro de :FJStndo ? · 

O rSn. EusEnro llE· ANDFVAI:iE - Tem de fuÍulamentar ·o 
qamno publico na. exrn'cssiio t.echnica do mesmo. 

O SR. IRTNBU MACH@o - '.\Ias, meu collegn, a expressão· 
- damn'o - 6 tão vasta '1 ' .. · · · 

O :sn: EusRllrÓ m: ANDR':\DE .:...., Neste caso uão ó vaga, é 
precisa. · · · 

O Sn. IRINEU )\[ACHADo - O damno tem di.versos con~ 
cl!ilos, moral, social o penal. Não vamos J'azm· dissertaQóes 
sobJ•c clnmnos. O que consta do projecto é dnmno. Perigo de 
brdem material, ele ordem moral, ele ordem ministeriál ou 
dr. ordem militar, .lurln isto é damno. ·. · . · · 

.Pois hom, 'bnstn que () Ministro 'al!ogue, niio ·importa· 
mesmo que J'ar;a .um immenso nrtículaclu, que escreva uma 
resma de papel para. explicai' o clamno. O defeito substitu-. 
tivo é que a propria parte 0~1 o chefe ela administração, o 
a~ente ou funccionurio •de tlm ouf.ro' ramo do poder. publico, · · 
fica, pe.J() substitutivo Gordo, com o direito r.lP wtar ·a prova. 

O SR. ]~iJIAJmro rm ANmúm~ cl:t nm a1inrto. 
O ·sn .. JttrNgu '~IACH .. \Jlo - ·Alàs, m.on oollog•:l, o Senado 

não se ,const.il.tre dr cr·r.linn8 nem de meninos. ' . · ,. 
O SH .. Emmnro nE M<nnAor. - E' por isso mesmo que, 

&stou ciJamunclo .a allenc~o do V: ;Ex. ·· · · 
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O Sn. ·IRINBU ~!ACHADo .- Por que VV. EEx. não . me 
deixaram J'allnr· ? · · 

·O sn. Émm~Iil ng ·.1Nnn,lnJc -.Si os meus apartes o in
commorlam,- não os darei mais. 

' O Sn. InTNEU '!\IAC1H.~no - Nno inco.mmorlam, mas o que 
digo ~·stt\ clar•o M 'projecto. 

O Sn. EVSEBJO ng ANDRADE - A· prova com peLo a quem 
aecusa. Si accusam um 1\finisf.ro rle ladrão~ pelo regímen do

. nro.iect.o. ,f.levc ser rlarla. a prova . 
. , -· ' . ' 

O SR. TRINIW i?lfAr.r-rAno ·- Mas a nossa legislnção penal 
niío prilhibe o MiniM.ro· do dar a certidão. , 

O. interessado requer exame em juizo ordinario e. pela· 
·logi~la!)ão em vigor, n jnir. entende ·que a. diligencia S()ja. a 
certidão, ·.~eja a prova a rxt,!'ahir de livros, seja, ermfim: · 

· ou!ra qua.lquei· díligenc.ia, o j!Íiz, emfim, da conveniencia ou 
nocessidn{lG dés~a prov~, nfío rleve ser o ,pr·oprio offendido. 

-· 

. O que o projecto Gor,do cstaLue, no seu art.. '115, é o se-
Ali into: ~ ' . . / . 

•· I 

c Arf.. Hi. Será dada .sem demora certidão ·reque
rida ás rf:lparliçües publicas pelo qum:cllad'o para .fun

. damentnr a accu~aoão por cuja causa seJa chamado a 
juizo, Qn pelo offendiçlo, para provar ·a falsidade dessa 
mesma accusMão; $àJVo caso ,Justificado no despacho 
(lo .recusa. :de tal . cert.i·dão àrcnrro!ar · damno ao inl.ll
resso púhlico:» 

. ' . ',· 

· . ,IP6de ·.Se'J.', portanto, ~. -d'amno politico; ci damno moral; o 
damno pessoal, o .damno fiscal. isto é. h·a ahi umajnversiío na 

. ·gradação das idéas. Sempre se concebeu até hoje que a liber
. .-lq.de do um honrem valia m::t.is rl~ qur. tudo; S()mpre se conce

beu pm· mai~ socialista qnn sr fn~sP, por mais entranhado que 
fosse. o amor rlo pensnrlor· nas concep~•jns socialist.as, QU"l o di . ..: 

· ;reito do _hoTÍlen_'l, que a lib~r.dad<J de um hOTf!OD1, que a st;n 
honra nao podmm -ser sacrifJcad'Qs pelos soph1smas da razuo . 

. politica e da ·razão do .Estado. A raziíQ de rEstado é uma defesa 
que Já· morreu para· os ministro!l prevaricadores, ·O paJ'a os di
plomatas •astuciosos, .ha mais de um sP-<mlo ... · 
. . iA: nossa legislaoão estabeJ.ccia o diTCiito de prova. Aqui, no 

' projecto Gordo; ficou ao Governo o arbit.rio. de negar a certidão. 
·E,, mais do cjur iRso. s<l sn admill.e romo ]ll'iwa a certidão. · 

·· .Qn~ndo. na r.mrnda que.tw~·r.srmt.oi r, qur n. .. Cmnmissúc! ro
.C~Isnn, soh n. 08, ou P.sf.abolecm claramnn!.r. a rsup.remacm do. ,, 
dircil.n de .dcfosn. anf.o qnalqu,rr ou!.ro · sophisma das 'velharias 

. con'stit.ucionaes c politicas. Re,i; saem. pc1·sona -· está nc
lll'!Sado ass()gumr-sc da defesa mn todas a~ ~.nas penalidades, 
com todos os mc·ios inherentcs o ·olln .. de 'accôrdo r,om os prin
CTJ)ios cnrrleae~ da l'ilvolucãn frnnceza. (]r; nrcôrdo com os prin
cipi·Os da 1\falgna Carta, com 'os princípios Im:;ic:os dP t.od·il.s a~ 
l!art.as r.ons!.ilucionn.t\s modernas. · · 

· Para quo osso dir.eit.n dn dcfrsa nü.n·frlssn limita(lo, cu mo 
. colloco. agora, 110 ponto do Yis!.a indivi<luulist.n, por mnis en
. trunha.do que· soja o mcú ponto de vista !locinl,. por mais en
~ranhndo que ~eja o l'f!9\l amor ao jndiyi~uo Q ;~o seu dlrgito, 
'' ,, ' . . . . . ' ... ,, . . . . 

.. 
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. .Pódo n ~oBi·oda'd·r. acaso, '1.1~111 ena o üireHo dll des:vendnr 
o;,en.ndalos da administ,ra~ão, .de J'ar.er diplomacia s·ecreLa, de " 
.l'CCOJ'l't1r a Yl.wba:s sr·cJ'eLns ou a funfJos fal·sos, de empregar pl'o~ 
cossos de subQrno, de dosrwrl.nar o regímen da sophisticacão 
do syslnma elo conl ubilirtad~ dos desvios dos dinheiros publicos, 
acnbil!'lnndo RA!llfil'f' gTavos pl!rjg·os publicos? 

. Corneca JÓgo. Q: MirüsLrc~ ·1JOJ: ·de:clarai· que só ·i)cm qu•c · 
prestar contas ao Poder J.c~ns aLivo c que o camc~er daquellas 
verbas, sendo diplomatico ou resorvado, · nãQ lhe é licito reve-
1 ar, :sem ferir os inl1eresses PVbl i c os, os segredo~ diplomat,icos, 
nem os sogrr.dos da de:fesa naciOnal. ·· . . · · 

.Pois, o ·Sr. ministro dn.GtHHra nfio. nncornmcndou al.guns 
mil'lraro~ .rie metralhadoras, ~·az~Jndo pn·gamcnto .antecipado du. 
riu as tirestações que attingirum a rnilfllnres r! e cont.cis de·'J•éis ·'?! 

Se urn individuo qualqurr disser .que o 'i\fínistro -pr•n.Liêou 
U1!1 crimo do at.l.ent.ado contra os l!ofr.es publicas dando .pa,qa
mcnt o nnl.eci.pado ela prestaciio senr ,que o ni~t.odal fosso rece
bido e vcrifica.do, som concurrencia publica, sem o ·oxame dos 
precos r.or•rrmtos, ainda qutJ Hiio .fizesse concurrencia JlU'blicn., 
rnn·s ao menos, verificasse quaes os precos corr·.r:rües, pondo de. 
lado mesmo a aecusacão ''dA 'fJuh. o ~linist.ro J•occl'lessn tal ou 
qual perr:entngorn, mas quo o i\linist.m iJJa.v.ii:l lés;tdo os cofr•JS 
pu!Jliros ~orn os pr~:>ços da encommcnda e o pag·;unenl.o ante
rior, antes da verificação dó sua qnnlidade ·0 de sua prestnbi
l~dade, niio osl.{r impul.ando a l!sso Ministro,· uma seric de 
crime;;? 

Qtte .mspondc,.ia rlle ;? ' . 
. . 

~nl.ura!Jilcnt.e que a divulgaciio des~cs docnmonlm consti-
fuc 1l'l~aves damno~ par•a a orrJ.C'm publica. · . · · 

· gutr·AI;anl.o, nu o conheer.nHho,Je .torlos os llll.i?.C~· a qunnt.i
·ilailc I]~ ar·mnmrmto~. d1J art.ilheria; de metralhadoras, quo. !.o
dos· ·os out.ros possuem ? E ·não é isso um· arl.ii'icio :pn.m 
enganat' cl'cnncas, para e.mbai.r os tolos, por!que, de facl.o, o 
que ahi' se :t'a~ .não .encobJ•e um segrndo rnilil.nr. mas. uú1a · 
ileshonrstidarfc adrninist.mLiva '! ·· · · · · 

10 ·que .esllir no Jlro,icet.o não 6 que o ;rui% .iuJ.ga. <SC'g·undo o . 
arti%o 1 ~. niio t'• n "Juiz, ri .o Dircet.or, ú o proprio i'uncci.o- · 
JJai'IO. ' . 

O Sn. Euz&BTo DE .A':o;on .. IOJ~ - Nilo ,apoi~do .. 

O Sn. Jfi!NJ~Ü MACH<Illo -· IIYnde convi·()r:. · 

~Arl.. Quando o pl'ocesRado provar que tentou 
oJJicr ce!'l.idües ou proceder a exames para confÜ'mar::ão · 
!los Juizes que divulgou no int.6J•esso• .publico, e .~me os 
mosnwos ·Jhr..s i'ol'am negados, o. J'ni% {]o proc.esso. J•aLifi-

. r1amí o prdido, .e sendo estr. 1li!S'ndo ou rotm'dooo po1· 
mni;; ele 30 clias, o proce:~so sol'iÍ !lJ•chivudo r1· o r·rpmson
l.anLo rlo' •l\JinisLorio tPnhlieo rc,quor·e.r·:\ :lO rcspecf.iyo 
,iuiz n · imposicão ele urna .mult.a dr GOO:f:. a t:OOO$ no 
fun·ceionurio culpado, vor conta :do qual cm·rcr:\ 11 
dospozn rln publica~ãu iln seni,on\iU .. no jor·nnl prr,judicutlo, 
ficando o rrl'm•ido .l'unecionnr•io su,ieiLo, na :1'6!'ll1a da 
Jegislacão em vi·g·or, as domais pcnnllcladês por olln. Qs
·tnbelocicln~. - h·ineu. Mncltatlo,» . : . 
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· J•]g;;n, oméndn. não l.rw• o ai;:itHli.i 1nentn da •comimi~sfio. 
O SH. Emmnw og ANniHDI' -- Ha nma outrn. 
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O SI\. Irwmu "'J:ICH.Ifln- A nul.!'n não t•••snh•r·'a (Jue;;l.ão. 

'o Bn. mu:r.Jmio DE :\Nllltlllll .-- .Resol~'(' perl'rilamenlr.. 

O SR. TiuNim MACHADo -- Não d:'1. ':J:O .• rui?. o dil'eitn de 
impronunri:w · nrmi rir. archiva1~ o ·processo.· O .Tuiz diz que o 
facto não Psf::í lll'flVadn P que rra rlirrilo rln funcf!ionnrio .rc-
·cusnl·. · · 

· O ·Sit.· JJu:>rlliJ J\I.ACH,\no -. Quanto maim· l'r'H' o nunwro rln 
· n.pm•lcs, mcJollDI', porqun Pu m• l'esponclcrci com. grande pt•azer 
· 11 cllr~s II]'P- rlarãn o dit•nil.o rlc prolongai' ma.i~ a min:Jm oraçã.o . 

. O .SB. Euz1mw 1m ANI)tli\llE- Uma. ycz 1quc o,; mL'u;; apartA~s 
c:~fão cncommodando.a y, Ex., não os dauri mâis. 

·O Sn. TRINÍm MAcil:ADn - Não estão. V. Ex. faFia a mesma 
J.•enovação . de sempre .. • , · 

'A emenda que o.ffercci, ·foi a . scg).linte: 

<Nenhum· Ministro, secretario, rlircclor1 · cncaru;e
g3.do ou chefe .dn rcparl;il;.ão. ·publ.ica poderá negar, ou 
reLarclar cel'tidõcs ou exames ~~queridos por· qualquer~ 
jornalista que, accusado, nccess1tn.r para a. sua defesa 

. daqnclles · eleméntos o.ffioiac~ de pJ·nva;:z> · · · · 
. . 

. o que cu queria ora,acabat; cni uma Ropublica onde'men-
f.i l'Osamente se. proh~r.am as despezas re~.crvadas c avisos re
servados. para substltml-o~ por desp~zas rescr:yadas e avisos 
!'escrvados de contos de l'ÓJS o por av1sos reservados c rlesJJe
zas reseryadas do milhares de contos de ré is. 

I ' • . 

·. O que eu queria era acabar ~m~umà'mepublica onde o.Go·
verno não presLa contas á Comm1ssao. de tomadas de. contas da 
Despeza .. Publica, onde o Governo tem o direito do registrar. 
sob protesto, todas as despczas, onde paga as despezas quo 
entendo ante~ de· votados os o~editos c registrados pelo Triou:.. 
nal .. de Contas. ordenando ·pagamentos por cartas· e avisos te- · 
lc{}honicos· para o Banco do· Brasil, onde faz pagamentos da 
uma.'despeza por conta de. outras verbas, em uma ROI~~nb!ica, 
como .so acaba agora de verificar que o Governo· v é ta os or
cament.os. para 'gaRtar dictab(.lrialmente · tanLo quanto quiz e 
o o mo quiz, sem dar contas ao Congresso; antes este oarneit•o 
pacifico se deixa .mansamente .tonsurar 'na sua dignidade o. nas 
i<U9,s essenciaes prorog·ntivns. fJUars a~ dr v6tm• (•. ordenar na 
cle~pnzas publicas. ··· · . · · · 

Tt•isl.e Congresso o rio anno do 2.2, que homologa uma 
dictndnm ~uo não se limitou a v-étar os orçamentos,. mas a vé
Lnl-os em parte .parà decretà.r despeznR publicas sem votos 

. logislal.i;vos, com um desplanto que hn de ser menor vergonha 
par~· o 81•. Epilacio . Pe;;sl}a do qnr para fi maioda qnc o, 

·· flpOJOU,» ' 

Na ct1ltl.ll11ali8 cu lmYia est.a.bclccido u t·ecm:so im;nerlialo aos 
rlircctbres ou chefes da reparticfío, iw Ministro a todos os func-. 
c.l.onnrio~, porque. eu, ·entendia que em. mater)a cl'e clcff;\S\l não 

' .,' 
,· ,-t;;. 

:t: 
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ha segredo de administrac.ilo porque o ~éo não póqe ser con
demnado innocente, por haver denunciado ú SOC!•e.da® um 
c.rimo cOntra o ~eu pat.rimonio ou contra os seu!' d1~ei~os, e, 
estando a affirmar uma verdade, e embar~ado no dJre1to do 
provar aqui!Jo que elle só ,pode fazer com eertidão de exame, 
cne se. vê condemnado pelo ,juiz. representante dessa soc.iedad_e, 
om nome do falso conceito de que a honra de um f'uncc10nar.Io 
.,publico·valo mais do que a honra da Nação e a. honra das leis, 
que devem ser um apparelhamento de defesa para todas as-
'Jonsciencias e todas as accusacões. . . · 

Manhosamente se entendei.l JH'I:ljudicada a minha emenda .· 
n. 68 p·ela emenda do .Senador pelo Rio Grande do· Norte, o 
Sr. 'l'obias Monteiro, quando •entro uma e outra .h a differen
cas essenciaes. O Sr. Tobias Monteiro alludiu aopenas· á cer
tidão requerida. E, .como os fnct.os não se IP!OSSam provar só
menta por certidão mas por qualquer e:x:ame, eu admittia o di
reito de prova. nilo' só pela certidão, como. pelo exame. . 

Como eu imaginava a opóssibilidade · do facto se dar em . · _. 
·,1m Estado qualquer, longe do centro, e o processo não :Qu- · 
desse ficar retardado •pela interv'encão dó Ministro a quem 
se m!Íildasse pedir a certidão e'Çltendi que· em uma admin is
tràciio honesta, que Jlão temià pénas e delictos, não. havia ãn
eonveniente em dar.· aos óhefes de todas as repartições o di-
l•eito de expedir a.s· certidões e consentir nos exames. · 

ne outro, modo nó't:; .osbnrrarinmos nessa· <l'ifficuldallo 
monstl'LHIS[( e vet•gonh·)~a p1trn. o ·bom senso dos an tores do· pro-
jecto. . - . · 

O proccsso não pódl• Sfll' .retardado; dcvfl ser conoluido 
impe!':ttívament.c dentro fif', duas audicwi·as: nenhum protesto 
serve pam a sún rlomnra ou ret;ardami:mto. O inLeross!Ulo quer 
provar um fact,o, accnsapcio, no Est.ado do·Pnrá, 'O Ministro da 
Fazenda de hnvrn·. pra~i.~ndo t.al ou qual- dolicto. ou o insp-e- · 
ctoJ' da alfandega cifl lá., 'on o conferr.nt.c de ha.vet· pra:ticado . 
um contrabanrlo oú de ha\:·m· con~ontido nm ·obras de ·vaJm• 
determinado. por nX'omplo dll WO contos, quando ·ossas obras · 

· não va!IJm 10 con1os. Como vae provar essa despeza.? Com a 
certidão . ? · · . , · · 

I '" . 

· -l~ll UCCUSO, [101' · ex'nznp}o, HJil ·eng·cnheiro OllCil;l'l'O~ado do· · 
ollras puhlicas do., t.er i.'mprilgadn 10. mil llal'ricas -de· cimcnba 
mn nm•t o!Ji•a, qnandoJ a ·-ent.rncltt ·d~ mat;m•ial (•. por. exemplo., 
do :100 mil. E!le plklo )lrnrnt• eonf a nél'f,idito? Ellr dit•ú: · en- , 
tmJ•am ·tOO mil llm•t•ícns c/1'. cinu•nln. Só cnn'l o exame· é qun 
pndet•ci contrsfat• n qnnnticlttdl'! · 

, > ' . , ' ·, ' , . I , 

Out.J•r. -mWITif.ilo: .nm nnA"ci1hoim 1\' .accnsado dr. tm.· feito 
20 kilomrfJ•os d'IJ .;,.t;·ncla {lf\ J•oilagrm, .J'Cillamant;\o N pn.g;a
ment.o dt~ 200 1\ilometrn,;, Viio pt·iwar C\Cilll a ccrLidí'io~ Um r:on
struct.or r' aecusado •k 1.1~r· ''mpt·cgadn ti,ioln rm vez de mnl'
morc n I'N·r·o mil ye:~ dn l1ronzr. 'Yãn provnt· com e cel'l,idlín,il 

. níi-D com -rxnnw? \'iin l'f~IJUAT'OI.' ao 1\Iinisti'O, na Cnplt.n.l don Rr
puttlicn .. nut.orizaciio pat•a ns 1:1ll'ticlõos, qnnndo o do. qnr. ~c 
neoos;dtn (· rln uní exnm~ -nn Pa·P:í.? Onal Mria ·n crl't.idiln pmhl 
.isso sinü_c, mandar :J.~~cb Jogo que tÕclri8 fo.,scm nu tm·izados a 
nonsontit• nos P.Xamc~ i' ànr as cert.irJõi;'s. O caso ele r·ec.usa ou 
rol.arctamen1.o .imporf!ivn no.' immr.cliato m·cllivamrmto,. r,om a . 

· imposlçiieo dr. multa t\Qur.II~ Q.U~ so recusnsso n fornocet• o 
t;~oomnento Otl fnçilit.!\~ !\- diligencia ~olll :1 r;qnsequont~ 0?!)1- · 

'.~ 
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!lo f.ct· falsil'ica'rlo Ln! crmla; tal cnnslrur;lor rlB /,('!' empt·ngado 
l.acs ou f[tHICH matct·irws. qun~i sr.mrn·e SL, vuo r;om a Hcgu-. 
t'aJJ~a r!e uma inl'ot•Jnação; Por· is·so tí quo a lei investe todo 
riro~r!ssado do dircitn de Jlrovrn·. em mnteri11 de ftmcci\o pu
blica, Ai 11 in,iu!'in r! tJU não cousa qui' interessr 11 JH'O.!lria OJ'
dem social, <lOJÚo no nosso easo, por exemplo, em que se diz 
qurJ n ,Ílli% r; illehr!rlo, é ,jogador, 'CJUn n minisf..t•n ·é louco, qun 
(I ChrlJ'p di' :Eslnrlo ,r! epilepl.ien ·Qtw ;í sua mol'al . .t•rpugmt a 
oune·ep(;iio dos tempo;;. Por isso é qur:, aLr) om mal.r•t·ia dQ 
injuria se reconhocc, qnanrlo .se trata de um t'uncclo(tario 
publico, o 'flirei!o tle prova. E, si assim ·r!, .CHÍ! materia . .:!e in
juria, ·por que restringir urü .mattlriu tiL'· calurnnia; ,quando o 
interesse qw\ ost:í em .iOS'O rl o da sneierlndr, muit,o maior quo 
o dus pro,pr'ios cnntrndore~ ? . 

ISi os meus opposit.ores tivessem lido os nutoriJs que in- ' 
voco n cada momento, .iá ni1o sónwnte Gasrm, mas o proprio 
Pt·uncl. vcr·.ificariam . que um· dos fundamentos com 'CJLlC, no 
reito rio resposta, chegou efinal a fixai' sua aspiração. Esse 
direito. de recl.it'icnoão o jomal tem o direito. de recusal~o, de 
negar· cuho · :i publica1;ão, _tal (certeza el)1 que o periodista 
está rle que os factos argmdns sao verrladet.rns e ele que a re-
0l.i l'ica()ão. rí l!llfJ é falsa. . · · · 

A cvoltwão ·das leis, não .só em ma teria LI e r~prc~.siio rlo .· 
rliJ'amacão, n~tas f,ambem ·em r-olaoão aos dircil·•Js; o:lc l'flctifiNt
cíio, chega nté a este pont.o: a lei franceza de 29 dr:. ."O Lembro 
oonsagTa expi·essamenLe aos jornalistas ? rJii•ell.o I! o : rocn~a.t· ii 
curta em qno se negam os factos argmdos,; em quo ~rJ faz a 
I·cctificaoão, quando o jornalista tem comsigo em sua consci- · 
oncia, a cel'f.eza de que o facto imputado r; vcrdndeirn e de 
qnc poderá provai-o perante os tribunaes. · 

:\ lei franceza fio 2!l de setembro de :182\l cstabnloco niin 
srí o rfirnito rio .reetii'icacão como o de resposta. · 

Ainrla nestn assumpto , o texto do projecto ,í·nleva ig·no
J•aneia · crunplol.n pnr parte dos autoros do substitutivo, niio. 
só do conceito rio direito do J'esposta,. como do do rocLiJ'icaeãn. · 
Ai nrla ahi ns autores do projecto mostram que estão a qu.o ·enr 
matorin tle direito do :r-esposta o de direito. do rectificacão. 
Assim 1í qurJ rcppellil'llm o direito de reetificacão 1J só ailcei
t.ararn n dil'üito tle respost.a, quando são cousas rlisLinc[·,n.~ o 
Jltll'feitamenf:e Yerdadeirns. · · · 

Creio que o illusLre 1" Socretal'io desl.a Casa me honrou 
corn a leitura ilo yoJumo do Prunet, que tive o prazer de offü
rccm· a R. Ex. onde Lpd~ ,a moderna thcoria de legislar.iío o di- . 
J~eitr? dr. resposl.a c do dircitp de rectificaçã0 ostá êsturlarla. 
uon~egu1. out1·o. exemplar ~lessa .obrn ·o po_r: mtcrmnrlio de lia 
v,ou mostmr ;t Casa que sao duas cousas eomplcLamcnt.c' 1lis-

. t mct.as . · ,., · , 
· · · ~o sr!u di~cur~o, o. honrado Presidente dn. Cómmissão dr. · 
.Tu~LJ~Il P !"eg-1slncao d1z .que .em.<ll/11aLeria de direito. do res.:. 
l?,OsLa h a .c!Jvorsos- syst.omas; da um salt.o de !obro sob1•e a dil'

ol !C~lldn.de,, e, lngo :~cemsceul.il qw~• U dil·oHo de. rectificação cs
l.a msiJI.uHin na lct-austf'iaca de 11!04 11 lia I !:li allemã do 1R70. 

O Sll. Ptn:smEN'l'll- Lemlwo a V,. Ex. qtJfl Psli\ termi
nada a hom do expediente. 
. . O Sn. TIIIN~u MAGr!'oo- Hequeiro quo V. l~x. se dignt) 
de con~ultnt· n Senado sobro si eonsonltl na pror0gar•fio .-Ja 
llOJ'Il llo expedi ente por mu is 30 m.inutos, · ' · 

I 
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O Sn. PnE:SIOllN1'Jl -· O i:;r. Senado!' fl'ineu i\Iachado re~ 
.quoJ' a fH'Oroga()ãO ·ria hora dn expediente · JlOI' mai,; 30 mi~ 
nulos. · 

Os Senhrn•nti' que ap)H'OVam o ruqucrimouto queiraw le~ 
Yantai·~se; ( l'cmsa..) · 

. Foi approvaclo. Cont.inna colll a pulnvra o S1·. ScnacloJ.' 
Ir meu l\lachndo. . · 

·O Sn: llll:\'llU ~I;\CIU!lO (ConUnuando) - Em IH'iJJWil'o 
' logur, n direHo de rospost.a, rí o dirnit,o om gcl'al !lo~ cidadãos, 

dw; pessoas ol'rencliuas. O direito de rectincaçfto ú n direito 
doB funccional'ios invesl.itlos de uma funccão, ·rio uma auto~ 
rida(le, de uma I'eprcsontacão', · , · 

Praticamrntr 8C chegou na Fnnca. rlcpoi;; .11é ·um .seculo 
de exp•criencia, abcrl.o com a lni de 188:?, que alli instituiu o 
rlinlito de r·esposl.n, ú. eonclnsão do qne se ti.nhn ido até os mab 
exf.J•nmo~ abusos .. 'Deg-enerou em polemwa, deg-enerou ern 
dlirJJin, rlc;;ronorou quasi .sempre na retorsão, rlcixandn, de-
pni~ de mil secul,o, a acoão pc:_nal.. . _ •.. · . 

O que ma1s mtcrossava nao lli:a. a rc~orsao a lllJlll'Ja, Ci'U 
a lll'gaLiva, a reiJI.ificar;ão da nar•raLiva t'oif.a pelo .jornal. . 

·A imprensa 1'J•:mceza, depois de discuf.ír longalncnl.e o 
d Íl'I!Ho ~do ruspos~a, ch.osrou afi~al. a fixar su~ aspir·a()ão. Ei;~a 
.a:;pn·nvao na equ wara(!ao rio (hrmto de !'üSposf.a ao de J'O.C:l.I~ 
fica:~ão. O direito do t~cct.ificacão devia sr.r n ·irleal, pois os 
interessado~. ol'fnnrlidos na sua lwm·a pessoal. se t.nrnam .ridi
eulos ou aggravam a sil;u.a~.ão quando recorrem ao direito de 
resposta. ·si o jot·nal tinha .o• animo de injuriar, qun. valeria. 
por exemplo, ao Presidente do ·Consel•ho, o Sr. Aristides Briand 
J•esponrlend.o a Daud!:, .flircctor da «A(I!)ÚG• .Francoza~ escrever: 
«Sr. Directo!' V. no seu editorial ele hontem declarou que eu 
sou urn rufião ~ um conquistador de rnulberes casadas .. Peço 
a V. a gentileza de publicar que .nunca vivi 1í custa de .mulhe
res; vivi do meu traballho. Jamais wnquistei mulheres casa~ 
daH. Sou um homem de bem; posso cn h'UJ.' cm qual que!' ·lar. :11 

·Pois .f!,sse fact.o ;; a aggres•são constnnlc do;; .iornarJS t'l'an~ 
cezc;; coi,lfira _ o ·grande Aristides Bt·.iand. 
· Acaso o dir1Ji.f.o ele resposta como- sn .pratica na lei 1'ran~ 
ceza do 1881, que não é mais do que a formula dG complica(lão 
do conl.enarcs .d1~ documentos, em que a oxperioncia :t'ranoeza 
\'ac l.cnf.ando POJ' limite ás .expansões do g·enio'latinQ, rcmetle-n 
aos abusos, quf) antes são uma f'uuccão das conquis·bas publicas 
do que. úm cll:So Jlara clínica ,judiciaria? · . - . 
. . 'l'enilo ·aqui cm mãos uma obra, onde SI' enCO!ll.t•a um no. 

lavei capitulo. E' do SI'; Antonio Tot•t;es: Pesquiriadas Cario~ 
oas '» Na: impl'ensa anüá•elltt. se encontram as ses·uin~os pala~ 
vras: «Quero da·r aos m!lU'S leitores alguns spoc·imens. do 

· .rrue em J!'rmwa se esc r ove sobre o clhrefe do ·gabinete, contr•a 
ministros, senadores, deputados, ,jornalistas, contra os maiorr.s 

· homons.» · · . 
«A· seg·unda doutrina ora · absolutamenLL' suhvorsiva r.los 

rlirnit.os elo~ ,illl'ys ern. queslão de libcllo . .ftí po!' occasiüo rln 
Jll'Ocosso dos imrn·csHores do Nort.h Brif.on, ·Iord Mansfield .t.i~ 
nha n~labolecido quo sô a córf.o Linlumi o llireil.o dr. julgar a · 
eriminulidacle rln um JibcHo. Esta doutrina embora etml.csta~ 
vnl nií1.1 era som IH'CHJedcni.Ps. :\ unicu quosl.ão importanl.ll que 
o ,iw·y l.we de docidir m·a a de saber si o cscripf.o t.inhu. ou não 
curackr elo um Iibollu e docltmwa-se formalmente QUtj isto 
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guagem dos jornalistas para examinar os factos na sua sim
plicidade. O ministerio cáe, o encarregado desses serviços 
na chancellaria ê .iulgarJo e · condcmnado; soffre interdicção 
das funcoões durante :! O anno~. · . · 

Acaso .em algum pai~ inLellig·ente se suffotJou ,iámais a 
palavra de quem, vencido, se extorse na~ coleras da aggressão 
,jornalistictl ou tribunicia:'! Essas expansões são muitos menos 
perigosas. á ordem publica do que o silencio e a sombra das 
IJOnspiracões. Quando se põe na bocca de tribunos a mor
daça do sitio,· quando se algema a mão do .iornalista nas leis 

' ' ' da' l'enrr,;;;~fi(l'' penal, .. nem o pensamento ueixà. 'de seguir a 
· · sua niamha' vic~oriosa nem a distenção profunda das idéas 

nem .o ímpeto das grandes correntes do pensamento cessa, 
como as· grandes· col'!'entes vulcanicas que ninguem vê, mas 
que só -se sentem no momenl.o Li os grandes cataclymas. 

. .A lei de 81, modelar, cada momento invocada pelo Pre
sidente da .Commissão de Justiça serviu algum dia para con~ 
que só se sentem no momenl.o dos grandes cataclysmas. 

Serviu algum dia pará accol'rentar a palavra. de Jaurés. 
ou vara suft'ocar· o pensamento reaccionario dos syndiclistas 
e dos anarchistas ? Acaso a gilhotina extinguiu o anarchismo ? 
Acaso os fuzilamentos com que as metropoles suffocam as 
Velleidades da· reacoão ·e indepondencia. exthiguiram a se
mente, o germen dos . apostolas que· se renovaram nas refre-. 
gas'das novas tentativas de .independencia? · (Pa·usa.) E~ que 
existe uma ·força mais poderosa do que 'a for1;a moral das 
leis, que 'é a forca mecanica dos. exer·citos e dos tribunaes: 
é o impulso do progresso contra. as· suas leis, muito mais · 

·poderosas· do que .os artifícios que o. engenho e a maldade 
. humanos' éonslrócm quasi sempre para deterem a marcha da 
humanidade e mais· das \'ezes para impedir . a passagem das 
leis que são para a· humanidade tão necessarias quanto o 
eJ.:-ygenio é para o coração. . ' · 
· Não; a lei franceza de 81 não produziu e'sse effeito. 
· · Mas quet;em saber quaes os paizcs modernos da Europa 
onde a liberdade de pensamento não estava consagrada, onde, 
com o pt·ocesso · de censura indirecta; ·se multiplicavam os 

-~ carceres, que, se· abriam aos jornalistas com vel)eidades de .. 
· brio ou ,que tinham a ing:uidade de independencia ? 

· A Ruseia e a Turquia ! . . · 
... O .Brasil entra. gloriosamente na est.rada de imitaoãó da 

Russia. e dà Turquia !·ONem siquer nos falta :1 eternidade do 
estado de sitio, nem o tribofe policial; · . . 

· Acaso. conseguiu· o terror diminui!· a -exploração de di
gnidade· e •independencia do povo carioca nns .urnas de· 29 de 

t b '1' ouuro., _, . 
' Acaso alguem·' conseguiu matar ou extinguir a ·semente 

de' liberdade que germinou em todos os Estados do Brasil e 
. d.ef,ermi.nou .esse grande clnn;or' contra os processos das oly
garchias, ·que mal :s:iom da;; miins de um gosador que nos go

. vernos explora as' •posiceíes ·e sa.crH'ica as liberdades puQii
cus, JJassarn a ouf.ras menos inf.elligcntcs que .as do s.eu an-
f ccossor? , · 

Consegl'JiJ•ll. ·nlgJiom :u:orr·rntar a marcha da nossa evo
luciio intcllectuul nlli!Sn conflit!Ln nntr·o ns nossos legisludot;es 
o os homens 'dils J~studns o a nr.êessi.U.urln dos nossn~ temp·os 
e as. solu~õe.~ mol·ues dos J;'.J•n.rHlos pl·ublomJt~·? 

86 aeoif.ut·am onl mat,c!·in. lltl imprensa. os povos 'que en
lfond.nrnm I.JIJO o problema •em mais . spluvol ]lelos processos 
do. ordem moral do que ·pela applioacão do systema r~pres:.;\-. 

. ,, . 

. ··' .. 

-
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YO, J'LJ,,ão que tJroro.Qa rJ:; gem1.mís da revolt.a e ·renova e 
muiUplicu as J•esisteucius dos hqmcns livres, ele . conscien
eias honestas. A histrll'iu []a eomprmsação dos dclic~os de lm
prrm><a, n~ sua~ ,~sLaLisl.i·c<ls mosJ.r.am, ,q.uãQ j.nsignifíc.anLe é 
o Jtt11nrn·o de co.ndemnados 't:nn· Lcntau,,·a de agg~•c:;são :i honr·a. 
du /Jti!'Liculm·. do.s l{llll Jirocur·:nn 11u rcsistc:nc.ia do !fut.ur.o, na 
r·csistcncia pl'./a. ddus:t Llns idcalis quo hão de viJ·, a ,Jemolioão 
da ('llll ~a ·do presente ·e da hom acLual. . . ' 1 · 

. Vale1·am aJguJilll co11sa i;. caJ•ccrc, a .fomo e a pr·uscJI'ipçü.o ~ 
(Paus.rr.' . . 

· ·Quanto ll11tb "e distancia da Ull.•ol''ia lhOia ·,JX!J]cJsãu cfa· bru- · 
tal klude ·e ·peln . c!xplosão ·ct•Jll.ra o~ !iJJcJ•aes, que se rcnova;J:r:i · 
em Lodos os t.emvps, u:pó.'l u,; longos por iodos <le · dicLadw·a,: 
conw u :;o! I. o dos o~ dias a pó~ as noHns som.h'f'ius!! SeJnpt•o! 
Sempi'L' os comlemnados ele Jwntem são os glol'ificad(ls ele ama
rlh•fí! Dos 'ca.J'.Cc.rcs do pnssa·do ·vieram os grandes· cst,adist:J>,, 
do .presc.nl.c; Si a ~ua :3JJ.rna não st; calci'J'icou, ,;e n ,sou es.p'f. 
ril.n . nfill ~c usclcy•orizou . ua teiuwsitt · cht ·.· aclualicla
de, ~1.· a sua lllenlalidude Jluccbeti rln passado a Jicão que 
JIH~8 f.J•uçou a róta· do· seu ·:iutu.ro, it ,.;ua alma., .o;egue ,pa'ra n. 
Irenta, c ,; no gril.o {}Q avante! na ·cGllllllUUiiJião dos mesJl105 
idéaes, ·dos mesmos ~crvi~o,;, dus mesmos scnLinwnl.os , cf)m 

. a fl'J'tmdc causa da IHimanifladel Só fo!'am :;rani:tcS.na 'lüsloria 
os ho·mcns que no orguJ.hn do sci1 poder fiLl scelerados co.n
qnisladoJ•cs, .cJnf.end,ú·wm quo podiam parar o sol d[L.'Jiberdflid'c, 
q11andn a vaillllde· imbecil de u1J1 soldadu gritou pura o .:n·: 
«PÍII'a oh sol!» • · 
. Só foJ·ani ·:O'J'HII'Í.Jes· n8 que não. esquecóram n passllido o 
anlnvirflm· o ful.uro; só •rm·aw gro.ndcs oA que amarani. no fu-
!TIJ•o o com;plcmcnl.n do pas~ndo1 . . · · . . 

1~· int.érmirin a· mnl'nha (!_as idtlas .r:omn a do~ astros! 
. E• pnr iss.o que eni a.:surnpl.os' dessa natureza, . nun:cn 

· huuvo u~na só pu-iavra ~c. pensador .qu'.:1 conside1:asse os cr!• 
mrs de Jm[lJ•ensa, de opuuão, .~omo ()rimes t.cchnwnmenL() dJ- . 
ln~. Sün crimoi< .na Jingu!lgrm; no di.ccionarlo dos Jegist.a.s e 
dQi Gnvemos; mas nu historia, sãa .. os ~rro~ do ;presrmf.c, c,.· 
quasi s.emprc. a l'calização !}.e: futuro. · · · .. ~- . ' · 

. Li aqui ha dias as grandes pa:lilvras, :t grandiloquont.u · 
,n.1tn Llr> Edouard Lahoulayr.. Qn<' nos dizir. cllc~ . · • · · ·• . \ . . 

«A m.:pcrir..nciit tn·nnuncia. Nos povos Uvres ·cj . .pan~ 
r. .illl'Y cru c se JlJaJ\cla IJ .iulgn menl.o de· impt·onsa. O .im·~· 
(• mnn chts gamnti'as publicas da _lihe!'dade.» · . 

l.lopuis 1lr! eitar as, palavraH de CanJiJ!e Jordan, de . Royel' 
Ccll ln,·d, rln Brm:irulÜ!J Con~Lant, do. Chal.eií11hi•iand, ele Duo d'c 
Bmg·l in. Plly compl·clnvn· -a.~ ôUa:; nl!serva('Õ<e~ · cotn· c'sf.ns pu-
lavm~. lunnllll,;n~; · · · 1.· · .. • • · ... ·. 

· ((ÚS g'OVCl'llOS esperam mJitits veze:; (jll~ (I ,iUliY SO,jlt, 
J'eil,o para apoiar n súa politica; O .im•y nunca l'oi :feito 
para if'sn. A sua mi:;siío ~~··do ;puniJ• a in.iuria, a ~calu
mn ia, n ])J'O'vncnção á l'l.l\''llll.a. Mas c!sscs c.rin1cs são do-
·Jii:t.ns g·t•m;sniros, são nrimes ono1·me~ r rll!'OS. 'l'odas as 

· vrws qun ~o qpir.oJ' f'uznr do .iury um insLrumonJ.o po~ 
lítico e Lle juJ;gnr douLrinns, arrisca-se o na.ufragió. O 
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' Jur~ não é l:!ma Ca!l1ara, é uma n)a;gistratura; é'preciso 
pe~n·-lhe, na o serv1ços. mas arestas, 

· :A segunda resposta é que toda a aprendizagem é 
longa mas nece~sita de puciencia. · 
lt ofo~e I I •'o: I e ··~•o.o"o t 1 I o O I O o o o o 1 O I 1 o o o o o-. o o o o 0 01 o 0 o o, o 

· Para fazer um bom jm•y em materia do imprensa 
são_ J?l'ecisos co'stu~es políticos e para d'azcr costumes 
pohtwos ha necessidade da pratica da liberdade. Em 
outros termos, o jury é .necessario, apezar · de seus de.
feit9's, porque só dle póide crear jurados. Acima dessas 
diff1~ul~a~es de detaLhes ·~essas nugas passageiras, fi~a 
o prmc1p1o que se sobrepoe a tudo. Uma sociedade h
vr.e é que guarda em suas mãos o's julgamentos tios cri

. minas os; e entre esses julgamentos, os meno:; impor
ta'!ltes n~o sã~ os da imprensa. Por m!l-is preciosa que 
seJa a VIda nao vale ·maJs .. que a consc1enma Ido pensa
mento liberal _do primeiro quinqu~nio do ~eculq passa
do. . . e que nmsuem faca eo'noussão : 

' ' 

(Lê:) 

«Ha um vinculo profundo ehtre a libérdade da im
prensa e. a. fortuna dos povos. A imprensa é a pedra 
de toque do .verdadeiro liberalismo. Todo aqueUe que 
tem medo ~o~ _jor!_laes e não vê o papel que desemp~-

. nham na OJVIhzacao moderna, esse, qualquer .que seJa 
o seu aspirito, não ama a liberdade, ou, o que dá no 
mesmo, não comprehende a liberdade.:. 

Este é o. grande problema. 

Que são as o'piniões, as doutrinas de um tempo ? . 
iNão são as· formulas da moral dominante, mas ti·ansilofia 

do momento ? , . · 
· Qual o ·grande crime do jucy ? E' do sobrepor á oonscien

oiu. Já ante visão' do futuro, a repressão do -erro occasional do 
momento. · . . 

E nos deiictos de. imprensa, que são elles senão' o .julga
mento (la boa fé c.om. que os homens pelejaram no rwd'e, mas 
nccessario, combate das idéas e do pensamentd ? 

Os v-elhos pensadores inglezes, os. velhos liberaes · inglczes 
. deixaram crystalizados na eternidade da sua gloria, nos ful
gores da sua limpidez o servíco d_os povos de lingua inrgleza ú 
causa ;cfa defensiid do patrirnonio humano, da liberdade/ mora-l, 
da. liberdade do' oonsciencia, da liberdade de pensamento e da 
liberdade de imprensa. E quantas sejam as vozes propheticas 
dessa defesa :.eras fins humanos, da realizacão .humana dos fins 
da libercta·cte do oonsciencia, de pensamento, da palavra escri
pta ou faladà, que são as expressões materiaos da nossa. vida in
tolloctual, mas que siio·tambem a· documento da nossa dignida
de e id'a dignidade do tempo -em que vivemo's - todas ellas de
viam e·Goar nes.te recinto, neste momento.. · . 
· . Caítheccram os amcrieauos, conhecrm c amam as formulas 
de i•opressãu que o pro,i e c to Gordo estabolécc, na acoão official 
para rlel'endcr a honra do GoVIJI'IIO contra a diN'amnçüo do jor-

1. I • I nu 1 s ,n. _ J . • • • 

A 'hisloJ•in americana reg-Ista um caso. Cento c dosmLo 
annos Já rolt~t•am sobre as palavras do ~ITnndo juiz que presi-

S. -:- V.ol. X 31 
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diu na Pennsylvania ·o unico processo ·desta natureza. E assim 
como os Est.ados Unidos não quizeram estabelecer o processo 
odioso da acção offlcial para. 1~eprimir as infracções do pensa
monto, o só uma vez essa acção foi exercida para nunca mais 
ser renovada, assim tambem desde 1835 a Inglaterra poz termo 
· á odiosidade falljvel o por isso mesmo cretina, das , vinganças 
ol'f'iciaos em matll;l'ill. de repressão das accusações, das injurias, 
cus dii'fumuoões aos governos. . · 
· O ,iury em delictos de imprensa representa as conquistas 
das batalhas pele.iadas de armas nas mãos pelos povos ingle
zes; de armas 111as mãos pelo povo francez; de armas na mão, 
pelos povos l11wlars, pelos .que portam nos seus·braços possantes 
sanl.es o f~~Cho de luz que abriu a rota na vida dos nossos pri- · 
moiros pensadores. Nosso primeiro homem de Estado, foi cer
tamente, o que abriu os portos do Bra~il ás quinas gloriosos 
de todas as naves estrangeiras. Mas rião foi maior na sua· 
gloria, o que abriu ás intelligencias os portos do oceano, de 

· todos os mares,, () pensamento do 'estadista que escreyeu, .se
nhores, o decreto· de ·182·2, que abriu a nossa independencia 
com o decreto de julgamento. pelo jury, dos delictos de im-
prensa.. ·· 

Triste commemoracão de um centtmario que deshonra; um 
seculq depois, e' afunda no lôdo da reaocão e do, odio, aquillo 
que foi um seculo de gloria para a historia do Brasil, aquillo 
que foi a commemoração do decreto de 1822. 

. O Sn. PRESIDENTE - Está t:erminada ·a hora do expe-
&oo~. - . ' - ' . 
. o Sn. IRINEU MACHADO - Continuarei dentro 'de pouco a 

m( inha oracllo desde que me seja dado falar sobre o assumpto • 
. Muito bemj muito brma. )i. · 

/ O Sr, Presidente - Passa.se 'á: ordem do dia. 

O Sr. José Euzebio - Peco a pailwra pela ordem. · · 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Senador. 
. ' ' . 

O Sr. José Euebio (pela ordem) - Peco a V. !EX. se: 
1lb,'11c' do me· informal' se ha l!lumero para a votação de um 

· rcquerimento
1 

de urgencia. - · · · · 

o Si\. Pn!IISIDIIINTE - Ha numero. 

O Sn, JosÉ EuzEnio - Neste caso, roqueiro a V. Êx; se. 
tli!;nc consultar o Senado se concede urgencia parn a discussão 
o vot.'lção immediatl!- dos parecere~ n~';' .278 e 37 4\· sobre os 
orçamentos do InteriOr e do· Ext.er10r .. Estou· autorizado !Pelo 
R c! af.or do orçamento do Extcrio~ a. extender essa urg!lncin 
a essa proposicll.o. .. . · · , · .~; J 

O Sr. Presidente - O· Sr. Senador José Euzebio requer 
urgoncia para a discussão e ·votacl'io dos orçamentos do· IiJ.te
rir.t• e .Exterior. Os senhores que approvam o requerimento, 
t]ueiram levantar-se. (Pausa.) 

;F~i approvado. ; 

• 
I . '. 

' ··. 
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ORQAMENl'O DO INTERIOR PARA :1920 

2• discussão · da pi·oposír;ão da Camara dos Deputadc.s 
n. 1 7 4, de :w22, fixando t~ dospezu do Ministorio da Justiça e. 

·Negocias Interiores pura 0 exerci cio do 1923. 

·. O Sr. ~auJo de .Fronun - Peço. a palavra. 

, O Sr .. Presidente .:.... l'em a palavra .o nobre Senador. 

O ·~r. Paulo de Frontin (') - Sr. PI·esidente, pedi a pa
lavra para ·1'azcr algumas considerações que submetterei ao · 
~sclarecido o ri ter i o do meu. illustrc amigo, p hourad(). r e pro,. 
fentante do .Estado do Maranhão ... 

O.Sn. JosÉ EuzEBio ......, Eu o ouvirei com toda a attencão.; 
· O S!t. PAULo o E J!'noNT!N - c digno Relator do areamento. 
do ln tenor. · . , . , : . ~··.i 

O .Sn. JosÉ EuzEBio - E sem~e · tonh() o desejo de atten..., 
der a V: Ex. ·. 

O Sa. PAULO DE FnoN'rJN - Muito agradecido. 
Reservo-me para ulterior discussão, afim de apresentap 

outras emendas, mesmo •porque não desejo perturbar o anda
.mento das leis ue meios. Torna-se relativamente :facil ao Se
nador que ni.io póde formular e apresentar qualquer emenda, 
neste momento fazei-c em terceira discussão. Tendo eu prin~ 
cipalmcnte esse objectivo, vou apenas re:ferir~me a tres pon
Lo.s que consii:lero digno de uma attencão especial, a respeitO: 
.:Jc um dos· quaes tenho uma emenda a ófferecer. 

As outras duas ser·ão formuladas, se a: digna Commissüo 
atn'ei:entar .quae&quer. emendas nesse sentido, de accõrdo com 
e !la. Si ·ao. contrario, as oonsidera~;ões geraes que vou fazer . 
nã•) tiverem a felicidade de serem attendidas, então, em ter-

.· coira ·discussão, for•mularei emendas com esse objectivo. 
O orçamento do Interior hoje, apresenta como verbas 

capil.acs que determina um exame especial, a da Saude Pu
.Clica, quo importa, na proposicão da Camara, em vinte e tres 
mil quatrocentos e trinta e seis contos, ·e a verba - Policia 
Militar~ quo representa H.254 contos. • . 

:São· estas as duas verbas sobre as quaes tenho que fazer, 
algumas .consideracões de ordem geral. - · · · . 

S1•. Presidente, V. Ex. e o Senado sabem que, pela men
sagem dirigida pelo Sr. Presidente . da Republica, sobre a" . 
nossa actual situacão financeira, é necessario restringir tudo. 
que for susceptível do restriecão, sem desorganizar os ser- . 
vicos c, na minha opinião, sem prejuízo dos i'unccionarios que, 
desempenham, a contento, suas funcções. · 

Foi exactamente nessa ordem do idóas que tive oppor
tunidade de, longamente, desenvolver a questão, quando dis
cuti a lei de fixação de forcas de terra. 

,,(*) NãQ f,Qi revistp pelo o;rador,._ 
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Não vou can~ar a aLtenoiio c:lo Senado, I'enovando as con·· 
sidomc;ões que nlli fiz detalhadament.e, mas, devo chamar a 
a.l tençiio do homado relator. .. . · 

O SR. InrNJm M.\Cl-r.IDO - V . .E..>. ,iámais fatigou o Souado. 
0 SH. JOSÉ EUSEBIO -- Apoiado. 
0 SR. PAULO nE FRONTJN - Muito agradecido.. . espe

cialmente· para essas duas verbas. 
Incontestavelmente, os servicos de .saneamento são ffil~ ·

ritoriu~, não podem ·absolutamente ser supprimidos ... 
O SH. IRINEU MAéHADO - Primo vive1•e. 
O Sa. PA:ULO DE J!'noN'l'IN -·· . :.são serviços que teem 

dado incontestáveis resullados, já muito aprcciaveis no pro· · 
prio Districto PederaJ: · 

A campanha iniciada a favor do saneamento da zona ru-· 
ral, quer se trate da Penha, Santa Cruz, da Pavuna, o de ou-
tros pontos. . . , 

O Sn. JosÉ EUSEBJO - De Madureira·. 
O Sn. lRJNEU MACHADO - : . . onde predo~linava· i1ão só· o 

:impaludismo. como a ancbilostomiase, deu resultados alia-. 
monte sa:tisfalorios. 
. Houve uma campanha para evitar a rcproducção dessa~ 

molostias, não só com o uso .de medicamentos preventivos. 
como tambem com as ,medidas tomadas quanto á construcoão 
de fossas, evilando as causas principaes da segunda das mo
lestias, a que me rei'ori, cu,ios resultados, effectivamente, não 
puderam. deixar de determinar· applausos · á sti11 iniciativa ... 

O SR . .TosÉ · EusE:a1o - Perf.eil.amente. 
0 SR. IRINEU MACHADO ~ .. , tomada e, conseguitüomente, 

de tornar· como sendo perJ'eilamente ,ius1.ificaveis as despezas 
inherentes ao mesmo serviço, porque não· ha meios de creal-o~ 
nem tamebm crear a despeza a ellc correspondente. 

Chamo a attencão do honrado Relator, não tanto· sobrl) . 
o que diz respeito. ao serviço propriamente dito,· mas ·sobre ·a 
possível conveniencia de, á medida que .forem vagando ·os 
·cargos, nesse serviço, se possa fazer· alguma restriccão na. 
amplitude,. com que primordial.menle elle f~i deseny~lvido. Cl, 
igualmente, nn part.e que const1tue um servJCO admmJstrat.JVO. 
ou accessorio, que não dá resultado directo .do servicu med1co. 
consid&rado sem ferir de qu•alquer fórma aqu·elles que de
sempenham conv.enientemente seus· lugares, haja . uma me
dida inidicad.a no parecer ou sob a fó11ma de m~nda, deno-
tando o desejo que esta orientaoã'o seja. 'seguida. · 

Bsl.a é a consid.eracão que, :sou obrigado a fazer quanto 
· ·a despczn que vai avultando m.tiito nesta verba. · . ., 

O .Sn .. JosÉ EuzEBIO - Aliás ella já foi maior . 

. O Sa. PAULO DE FRON'riN - Como não pódio. deixm· de 
. ser. No inicio da installacííd, principalmente, a verba ma-: 

teria! exigia uma dcspQza inicial que agora é apenas substi- · 
tuida.· peJ,a despez·a. de .conserv~cüo do material, d;espeza 
hoje ba~Li1Il~e dimin.uida, 'O:m]:)ora ~ão · elimi~(Ld·a. . , , 
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· Ao lado desta v·erba está a de ·n. 16. No Districto Fe
. dera! ha. diuas p,olicias: 1li flOiicia constante da verba 15 
absorv-e 8. 937 contos, e a policia militar, que cons'om~ 
14.234 contos. . · 

. . Creio que a despeza feita •com a Policia Militar, tem 
Sido .constant~:tmente cr-escente; e é uma despeza· que com 
a, rem;saJ?ização. ~{} Exercito il ~om os. STa.ndes djspén<lios 
que d ah1 se deriVam o que nao puàe11am ;ser !Iminados 

nnem ~esmo reduz:ido, 'J?O!lq~e será rpreloiso . pelo meno11,' 
. vonclUJr o nue fot proJeCI.ado, nessa reorgamzar.iio !lave-
. ria entretanto, . copveniencia ·~.~m não darmos á Policia Mi-
liLar o caracter de um segundo Exercito. E' exactamente 
o inconveniente que· vejo a este 11espeito. A despeza re,... · 
presentwda. pelo numero de praças que actualment~t consti
tue a Policia MilitaT e que constam do ·orçamento, na sua 
tabella espl•icntiva, diz· bem alto a qoanto se traduz. 

· ·Nós t~mos ahi, se bem que o numer.o não e~teja indi-
cado. precisamente na tabeUa, porque ha outr!IJS denomi
naições qu.e precisam ser sommadas, sómente sob o titulo 
<~:outras •Jlraoas»,' 872$677 de soldo e 436$333 d•e gratifica
cão, dando um vencimento annual de 1 :009$1001),_ sendo o 
numero de pral(as 3 .125'; 

!A isto é. necessafio augmentar os cooos de esquadras, 
. os sargentos, emfim outras denominações; cujo total é fa-
.cil verificar pela tabe!la.. · 

Ora, . as mesmas consi-chlraj.'lões qu-e tive Oll6asi.ãc de ex
plodir em relação ao efi!ectivo do Exetreito, sobre a conve- · 
niencia da sua reducçiio jusMfjcando a emenda que. formu
lei ne~se. sentido, de,pois das consird•erações que apresentei 
e que · se ·referem a quasi. todos os paizes, ··acredito qu•e as 
considerncões geraes dr.vem ser applicadas ao caso da Po
licia Militár e, por isso. em lugar de augmentar. como foi 
auginentndo o numero de praças, seria. na· minha opinião, 

. pre:f1erivel -achar ahi .elem~ntos •Palia diminuir de!JpezaS, 
· pois a redução não seria só a correspondente aos venci

mentos das prar.n.• mas tambem ás muni~;ões de bocea; far
damentos, etc. · Consequ-entemente;. não é só a verba i6, 
pessoal, qnr será affactada .. mas tambem a verba material. 

Como V. Ex. sabe a distribuição do orçamento do In
terior foi foi ta pelo Diarío Qfficíal. A propria. Commiss!io 

· de Finanoas só o recebeu. ermo que ba quatro dtas e aebou 
Nlcessarib, para não perdl'lr tempo. n-prescnl.ar um parecer 
submettendn:..o immediatnmentt' ;í · ~egnnda discussão. . 

• Nestas · condicções, quer numa verba, qnllr . na outrn. as 
consideracões que faco são dr. -ordem ;era!. . 

· · Chamo a at.te!U}ão para a pos~ivel reducão na primeira .. 
, e .. na minha opinião, pf!t'a neQessarin redu()ão na segunda. 

Resta examinai'. nas poncns pnlavros que .vou pronun'
c'itlr t~obre o orcamfmto .cto Interior, a verba · relativa· ás 
subvenções dadas nos inst.it.ntos de instrução, superior do paiz. 

Qnnndó se diRCtJtiu, o nnno pu~sado. o orcamento do in
terior. apresentei uma emenda. qne t.ivo a feli-cidade de ver 
11dopl.acla pelo meu illust.rc amigo. Relator desse oronmento. 
Tt•iÜIWL\-S!I dn nma despmm (fr I 00 contos para as ronaJ·noõos 
c· pintura~ qne se tornnvnm necos~nrins no edifício da Esco
la Po!ytechnicn rio Rio ele Janeiro. Essa emenda fez parte 
da areamento votado, e assim o Congresso se tinha pronun-

' 



ciado a. resp.eito e cu a justifiquei rpela circumstancia. de <Jt!e 
.iam reunir-se diversos congressos scientificos nas salas de 
nulas de que dispõem aque11o edificio, que não se achava 
em condições. A verba votada não dava senão para uma l)e- : 
<Juena parcella da importancia necessaria parn a realisacão 
das obras, mas apesar disso, tive ·O prazer de vel-a adoptada: 
.no oronmento vetado. r 

No novo orçamento essa verba. não foi concedida. Não 
se podia, ,portanto, :reà.lisar qualquer solemnidade. no estado 
em qtw ~r. encontrava aquclle edificio. !Havia uma autoriza
'Câo verbal dada pelo Ministro ac, Director·' da Escola pará 

· · 'mandm· proceder, pela flirma ma i~ economica passivei. o qut> 
o edifício necessitava. isto ~. pintTJra ilx:terior e outras obras 
·indisponsaveis. de modo a sa conseguir, não uma reparação 
·completa, para qual ,propuz a verba de 100 contos acceita 
TJelo Con~easo. mas apenas obras restrictas, onde . foram 
gastos apenas 120 contos; 16 contos de pintura e 4 contos cm 
reparn\lõcs .secundarias. · 

<lr.n, estas despezas não esi.ão pagas. Os recursos de que 
dispõe a E<;cola Po!yt,echnica não pormitf,em •pagar essas 
obras. · · 

NessnR condil}ões, venho solicitar do honrado Relator dn: 
Commfssãci, que t.omP. . em l'nnsiderar.ão a emenda· que vou 
npreRentar, que niio é a mesma que fez .parte do oroamento 
vetado. f · · 
. . ·O Senado sabe ·que no edifício da Escolai foram realiza
elo~ nma ,série de Congressos, como o,c; <!e. instrucção superior 
·e secundaria ll outros Congressos scientificos, dos' quaes fi
Yernm nnrte representantes estrangeiro~ .. que nelle.s tomaram · 
:oart.e. ID'r. modo que não fizeram uma -figura má,- o esses vi
sitantes o~trnn!l'eiros nuderam verificar, não s6 a decoração 
rlas snlns de nulas .rln Escola, como a nmplincão .:le uma gran
r.le parte dos sellS gabinetes, llpr.~nr de· ainda necessitarmos 
fl'e mais 11m pavimento, para cst.nr do n.écordo com as neces- · 
sidades do momento, mag que devido. ás difficuldades pro
vpnie~tes da no~so. Rit,ua.cão financeira, niio foi ainda Julga-
do ób.Jecto do resolucllo legiil]nt.ivn. · . . · 

:\.-emenda que formulo e envio n Mez~ r. n .~ogu in-fe: 

«A' verbn 3" augmont.e-RA a Rnhvcnr,ão da .Escola 
.Polytechnicn a quantia. de 20 cnntoR de réis para ns 
despezas · feit.aR com a pintura o outras r~pnracões:.. 

O Sn. Jos'R Euzm:no ~Eu solicitnrin i:lfl V. Ex. a finesa. 
_do n!l'ltnrdar a 3" cliscns:liío pRrn a npresontncão desRn emen
da. afim de· nr.o retardar n vot.ttr.iio do <lr.(lamento qno se acha 
em 3" discussiio. · • · 

O Sn. · P.\tJI.o DT<: FRON'l'TN -· O mBil· illusl.re :lmigo, digno 
Relat.or rlo m·çnmr.nto ·elo. :fnf,llri·nr; snJi.cit.n-mn qur rr,t.ire a 
cmendn. S() não Owuvcr n~lt,rn. na M·il~n. pnrn não clifficmltar o 
andamento rl9, nrcnment,n cit.rtdo. Com o maior prazer aooedn 
:110 dese.io clf) R. Ex. Entrr.tant•o, .envio n. minha emenqn & . 
mpsn, (M~it(J bem: muit(J bern,) · · · · · · ' · · · 

' . . ' ' 



. Vem á mesa, é lida, a.p()iada e p()sta em discussão· a se
guinte 

EMENIJliA , 
.... ,-···· ' , ~. . ... ·4- '• ___ .. __ ......... -,. ... ~ 

A' v:erba 23•- Aus:rnontc-se na su,bvenoão ã'Esoola Po
lybec'hnicUI do Rio de Janeiro a quantia de 20 :000$, para a 
despeza :teita com a pint.ura e reparos do edifício. 

Rio, 16 .de dezembro de 1922, - .PauZO. de 1/rontin • 

. O Sr. José Eusebio- Sr. Presidente, peco a v. Ex. a bon
dade. d·e mo informar se é essa a .unicol emonda apresentada 
no . or(Jamcmto do Interior. 

0 SR. PRESIDENTE - E'· sim, senhor, 
o Sn. IniNEU .MACHADO - Por emquanto, porq,ue .prova

velment;o tambem apresentarei algumas. 

· O_ Sr. Presidente - Continúa a discussão. 

O Sr: Irineu Machado - Peco a palavra. 

-O Sr. Presidente -. Tem a palavra o ,Sr. Senador Irineu ) 
/Maohndo. . · · - · · 

· O Sr. Irineu. Machado (•r - ~r. Presidente, sou for-
, çado a proseguir nas considerações que vinha fazendo sobr.e a 

lei de im'Prensn, em consequencia da bondade com que o Se
nado hontem decidiu que eu devesse continuar com a palavra 
na discussão do Orçamento do Interior, em .vez de. cont.inuar 
discutindo a propria lei de imprensa. . · . 

. Como o voto do .Senado foi profundamente ·intelligent.e o 
gentil para commjgo, obed,eço, á suggestão de seu voto, ·e vou, 
no Orçamento· do Int.erior, dada a latitude dos debates orça
mentar! os; prosegu,ir nas considerações que vinha fazendo. 

· E como· a ma teria que mo traz á tribuna é· longa, penosa, fo.ti
.gant.e'1e exhaust.iva, ou me congratulo com o voto de Ul'gencia 

· do Senado, :pondo em ordem do dia.um orçamento onde ha di
versos artigos, e, portanto, onde se me depara ·a. faculdade de 
falar .duas vezes sobre cada artigo, multiplicando assim o -nu
mero do vezes que me é facultado-falar para defender a liber
dade .de imprensa, não que ou esteja agindo com o intuito do 

· embail!lçar o andamento das leis 'annuas. . 
: Considero que as medidas de Governo· devem eon!itituir 

uma tessitura, :um conjunto inseparavel de medidas financei
ras ·O de ordem primaria, relativas ás leis que rogl:!m o oxercicio 
dos d·ireitos o das garantias individuaes. , 

Já ha dias, citando a opinião de Donnoux, no beJlo· cn,pi
tuln de Berthaud, La liberté civile, most,roi como slin insopn,.. 
ravóis as discussões das lois de meios "das relat.ivns ás gnran-
: tias civis o politicas dos cidadãos e das sociedades. . 

!As I eis orçamantarins 'núo são si não as dotações dos meios 
·com que n soCiedade ampara o garanto os direitos dos cidadãos 
e os seus proprios, .. · · · · 

.-

• 

. ·: 



A lei do Orçamento da .Justiça, instituindo os m1iios para 
organização da policia e do Poder Judiciaria, nos dão imme-
diato contacto com a realidade. . 

Eu vinha, Sr. Presidente, numa longa seri.e de conside
J'ações, mostrando como a idéa do jury é inseparavel da pro
prJa idéa de liberdad-e de pensamento. Os escriptores .teem 
admittido que este ou aquelle delicto p.ossa ser subtvahido á 
judicatura popular, Muitos teem negado a competencia, a mo
i·alidade e a efficiencia, em regra e em principio. Mas quando 
se ·trata das infracções da .palavra, dos delictos· políticos, d·)S . 
dolict.M rl.e opinião, dos cri~es de imprensa, a uno. voce, duu~ 
seculos de pensamento correm cand.entes nas paginas dos au
tores, nas linhas dos publicistas, nas liçõ~s do.s prqfes"Sores, nos 

· com!bates das ruas, no recesso das Umvers1dades, na consa'
gração da victoria popular, nos textos constitucionaes, porque 
'são inseparaveis, porque nã.o póde existir um sem o outro -
o crime de ()pinião e o ,iury, orgão da opinião, juiz dos· crimes 
da opinião. ·· · · 

Quer ,julgassemos. que os inspiradores do . movimento. ge
neroso que revoltou as consciencias dos inconfidentes de Mi
nas; quer julgassemos qüe a o~ra dos nossos pensadores; dos 
nossos sabws e soldados, que f1zeram a nossa Independencia, 
fosse a resultante das lições da escol!. franceza ou da escola 
norté-americana.; quer julgassemos ainda com um delles, o 
Sr, João Ribeiro~. que é obra da reforma allemã; seja qual. for 
a Ol'igem da fonte em que primeiro beberam os creadores do . 
nosso o1•ganismo politico, os· sonhadores, os realizadores da 
nossa Independencia, - de qualquer fórma, invariavelmente, 

· a lição de todos elles é pelo julgamento d'.os crimes de opinião 
perante o jury. · · . · . · · 

Na Franca, d'esde a famos•a declaração dos direitos do ho
mem, o julgamento dos crimés de imprensa sempre foi feito 
pelo jury·, · ·. · . 

' ' I 

Ainda hontem eu mostrava a um dos mais eminentes mem
bros d·esta ·Casa, a. quem se dissera que a minha informação era . 
falsa,. que na Franca. os cri~es qe impren'sa não eram julgados. 
pelo Jury - mostrei que, mvar1avelment.e; desde a ·revolução 
franceza, o jurv sempre ·foi o juiz d'e crime de opinião, desde 
que cessou a. v'iolencia sangulnaria dos tribunllies de excepção, 
mos dias de terror. Até na propria lei de 1881, invocada. falsa
mente, de que o seu texto consagra o ,lúlgamento por juizes to-
gado.G, essa propria lei manda jul,S'ar outro proc·esso, . 

A pressa com que leram o te:tto da. l·ei franceza de 81, é · 
qne os induziu a ·esse erro. . · . 1 • · . . . · 

Na. lei franceza de 81, como no projecto Gordo, ha um cón~ 
.iunf,o de medidas -burocraticas, resquícios dos .. velhos habito!!' 
da cemura. Ua a instituiciio do registro na·s communaEI; ha um 
deposito dos exemplares na bibliotheca nacional e. no parqtwt; 
u exigencio. da declaracão de l.aes e qu~tes responsaveis perrmto 
ines e quaes roparf.i~ões, além .da. publicação da existencia: 
desses responsa.veis na pagina prinéipal, e em Jogar. bem vi
~ivel da ·;:mlllwncão. 
. Ha aindao direito de resposta e o direito de rectificàciio., 
Só nos casos em que os ,iornnes o.e recusam ao cumprimento 
rlessas formnlirlados, ri qu'e o julgamento s·o faz pelo tribunar 
corroocioual. N:)S crimes propriamente, naR infrnccões \la P!l· 
hwrn, nhi ·.o. j:uJgament.o é sempre pelo jury, 
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• . ~ou 'ler o toxto expresso da lei franeeza. Diz o 1ar,t. 45: 
, Esse arf,ig~ foi 'J?lodil'icado pela l;ei de ir(} de ~narço de 1800, 

c o teor do arhgo VIgente é o segumte: "lOs cr1mes e dchctos 
prev1stos pela presente lei são submettid,o,s M ,jury>. (Lê o 
re:tto (rance::.) , 

~amos ver quaes são os casos de julgamento pela policia 
llOr!·.:cmonal'; , 

"3) -' No momento da publicação de todQ o impresso, 
sorá feito pelo impressor, sob pena de multi de 16 a 300 :t'ran· 
cos, o deposito de dous ·exemplares destinados ás collecções na· 
cionaes. !Esse deposito será ·feito no Miniterio do Interior, etc.t, 

· Esse julgamento é feitQ pela justiQa correccional. · 
«li) - As disposições precedentes são applicaveis a todos 

o~ generos de impressos destinados a serem publicados.> 
"9. Em caso de contravenQão das dísposiçõe::; prescriptas 

nos 11s. ü, 7 e 8, o proprietario, gerente, ou na falta deste, 
o impressor será punido com a multa· de 60 a riOO francos .. " 

E' quando o .i ornai deixa de fazer a decl!lração de que 
tom o gerente, o deposito da caução ou quando deixa de fa
zei' a declaração do seu titulo; nome, resideno ia do seu ge
rente e faz a indicacão da officina onde é impresso. 

''10. No .momento da publicação de· cada fo!ha e entrega 
do, jornal, escriptQ ou periodico,, far-:se-ha enb:·ega ao "par
quet" ao procurador da Republica ou na municipalidaàe, onde 
não houver dous exemplares assignados pelo gez·ente," · 

"if. O nome do gerente será impresso em toJdos os exem
plares .sob pena, contra o impressor. de multa de 16 a 100 
francos;" . . , · , . 

E. assim por deante. 
São, pois, julgados esses caS(ls que não são de crime dá 

imprensa, mas de díffamação e injuria pela policia cor. 
t·eccional. · , 

Mas, o crime em si é pelo .Jury. , 
Do mesmo modo na Italia; segundo se Vti na lei de 1848., 

·E a grande virtude historicn da lei de 1848, Srs. Senaaores, 
está na gloria de haver sido a Italia do roi Carlos Alberto, a 
Italia liberta do poder pontifício; a ItaUa om meio da · sua 
redempção e unificação, o prme.iro paiz !l fixar em bailas e 

, admira,:eis linhas ,jurídicas todas as modalidades, ou aboli· 
cão das . modalidades da censura que haviam sirlo instituídas 
pelo: podez·. pontifício, , Jogo depois que. surgiu :t invenção, da 
imprensa, porque é· destino historico da , imprensa, como de 
todas as cousns. qne vivem, nascer . ao mesmo tempo, em que 
o germen do mal de sua propria destruiQão. Com as cellulM,, 
que dão a' vida, vivem os germens, que .nos dão a morte. Com 
a liberd!!cde de impt•ensa logo .surgiu o ód~o do pllder publico, · 
o odio do poder theocratico absoluto. O mstrumento podero
so da redempçüo a iliuminar as oonsciencias cll•S cidadií:os o 
a accender· em todos os. espíritos a conscicncia do dever da 
y•rvoll:a. . . , 

Sins·ular coincidencia. O projecto Gordo no mesmo tem
po qne im-esto contra n liberdade de· improns:t capituln en .. 
l.re os crimes do transgressão do pensamento o arl. 126, elo Co
digo P(·nal, que passa ·a ser assim uma das modalidaclos dos 
crimes punidos em. pi'oeesso summnrio. 

. ' 
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O direito de resisten11ia consagra uma das modalidade-,1,· 
um dos processos de defesa das conscienoias liberaes contra a 
renovação de todos os processos de tyrania ... Assjr.ia, assim o 
autor do substitutivo a repressllo ao direito ds.~ classes ope~ 
rarias, a peresguição ã propaganda de todos n9 defensores . 
dos direitos do homem do trabal~o. com a reac~ão contra •> 
direito de resistencia; o a resistencia é uma das modalidades 
dn. acção do homem para SUa emancipação e para SU!L Jiber• 
tnção moral e .politica. · · . . · ... · 

A lei italiàna de 1848 tambem manda ~uhmet.ter ao jul~ 
gamento do ;Juryo crime de opini!io. · · . 

Se,iam, pois, historicamente as fontes do no~~o pensamen
tos as leis italianas, as leis romanas, as leis do povo e da na
cão, que nliSoeu no berço de Roma; sejam as le!s francezas, . sejam as leis que fundaram OOm .O direito do bom·em OS di
rel tos. <los povos: ~e,iam ·as lições de liberalismo de além Man
cha, quo desde 1695 al!'itavam á fria 0onsciencia do povo in
glez. tão frio na serenidade de sua. resistencia como implnca-
vol na durabilidade de sua Iuta ·e de sua .consciencia. · 

Emquanto os inglezes n!ío c.onseguiram estabelecer nas 
!mas leis· aue o ,julgamento pelo .iury era tllo essencial para de-: 

· fosa das liberdades humanas. individuaes ou politicas; em
quanto não triumphou difiniUvam·ente- a .consciencia do povo 
contra velhos resquícios. contra os residuos. da tyrania, o povo 
'inglez nllo socegou. 
· Si ·O norte americano, pois. desde o ,prlmeliro momento de · 
·sun. emancipacão, desde sua primeira. constituição de Nova ' 
í-orlc, na declàracllo do julgamento pelo .. Jury como os casos 
sub!ll.anciaes do regímen republicano: omquanto os ·anglo-sa
~ons niio fixaram essa con·quista como a reallzaclio da nr0pria · 
)lersonalidadc humana, como a signifioaçl'io dÁ sua e:dstencia 
dentro da honra o da civilização; emquanto não brlumpharam 
ns rosistencias do povo; emquanto a palavra.dos grandes,advo
A"arlos. 01.1~ soaram nos audictorios inglezes, no processo de 
J.ord Brit.ton, assim por deante, emquanto Fox inimigo a prin
cipio do Julgamento pelo ,iury nos crimes de, imprensa nllo sP. 
'rleixavn. glorioso, vencer ·vinte 'imnos depoi~. pllll'a tomar a si a 
hiciativn ·de nropositoria da 1\'lorias. assoviando-se na sua glo
riosa conversão ã. immortalidade; do l!'randt~ advogado que foi 
Erspim. Tudo -quanto os ATandes dias de apogeu ·dA intellectual 
e pontico da gran:de Inglaterra dos ~eculo~ 17. 1R e '19: tudo 

· auanto a consciAnr.ia liberal do mundo poude ganhar de f6ros 
de nobirPr.a int.ellecf.ual, nos grandes 'Prelios da qonsciencia Il
hAra!, a lnl!'lnterra deu ao mundo os grandes nomes E'rskin e de 

• ,
1Pitf .. quo s.ão ao m'osmo tem"Po gloria da Jiberrlnde da imprensa 

· ·~rlorins .das conquistas dos homens o gloria das conquistas do 
ponsnmcnt.o. . .. . . . . 

Longo tempo se pretendeu. sübbrahir por m'ebhodos do 
cllicnnas. por qncstão de interpretaçlí:o. as. qucs!.ões ·no ,iulgn- · 
monto r)o .in1ry fazendo-se os ,iuizc·s julgadores. a pretexto de 
'djoidir(lm dns questões de direito, Julgadores da proprin ques-
t.uo do factos, · . · 

, A {]onsciencia inA'leza Jamais se· conformou, a .rebeldia 
lnstnJiou r.m· f.odrr.q os círculos da sociedade, na forum, na praça 
publlCn. dent.r0 das salas ifns.asscmbléM, O poV'o iámais se 
sttbmetteu no .Julgamento dictntori>al da t:vranla AmeaÇado de 
t~ran!a libertlcld~ o ~ovo 111vadlu a Oas~ do P~ri~Jllento o tu~ .. 
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·ocionario· encarregado de despejar as galerias· e sala invadida. 
declara que p. voLação não IJOdia ter· Jogar porque o povo inva
dira tudo. e estava confund1do com os seus representantes, que 
a isso não se conformava, que não consentia que os representan
tes .da sua sàborania fossem os trahidores da sua opinião, os 
J'alsnrios da sua conscicncia. 

E assim 1! cjue a Inglaterra, com a sorte do pr·oprio .iury 
dispu lou a sorte ela liberdade publica. 

' . ' ' 

«Era pelo anno de 177.0, quando lord Mansfielcl pediu aos 
seus colleg-aR fJl.lO se reunissem cm 5 de d~zembro, porque l.i
ulla uma communicar.iío a lhes fazer. 

Eis o que· a este respeito escreveu Ersldnc May, em sba · 
obra ll'istorio. Constitucionat da Inalaterra :· · 

~A esse debate segu~u-se, .na Gamara dniJ Communs, 
. uma mooão de Glynn, para a reunião de um eomité en
carregado de examinar a administração da Justiça cri
minal, particularmente nos casos a respeito da liber
dade da imprensa, como aos podere8 e deveres consti
tucionaes do jury. As questão. já controvrJrtidas foram 
discutidas de novo, e a opinião da CamD.l!a pronunciou
so pela moção apenas, que foi rejeitada pela maioria 
de 8 votos. Nesse debate, Charles Fox não. renunciou · 
os .seus futuros esforços pariJ. melhorar a lei sobre o 
Jibcllp. «Como póde se provan, perguntava elle, «que o 
,iury despojou-se de seus direitos ~onstitucionaes? Os 
factores dessa mocão nos reenviam as suas origens dif
l'amatorias. e a essas satyras e pamphletos infames que 
tomara CJtidado de escrever para se propagan. 

No diã seguinte des~e debate, Iord Man~field pediu 
aos Iords para sw rcumrem em 10 de dcr.embro para 
lhos. fazer uma communica()ão. Nesse dia, porém, em 
Jogar· de submetl.er uma mo.()lio, ou fazer uma exposi
·~·ão 11. Camara, ellc informou simplesmente ans' seus col-

. legaR que havia entregue no cle·rf,: da Gamara uma có
pia rio ,iulgnmonto proferido pela côrte do banco do rei, · 
no a{faire de Wood{all, documento que os seus collegas 
poderiam ler e eopiar, se desejassem. Isto bastou para 
provocar a discüsSão; e no dia seguinte, Iord · Camden 

· acceitou esta peca como um desafio que lhe era pes
soalmente . dirigido; «apanho a luva que mo foi Ianoada, 
disso c !lo, ou mantenho qtie esta . doutrina não é a 
da Inglaterra~. _ Em seguida, rpropoz. a Iord Mansfield 
seis .questões sobre o assumpto, o este ficou conru·so o 
pO!'f.l.lrbado, J'espondendo: «Nilo. quero responder a in
f.crrogncõos. mas o farei quando a questão for discuti
da:~>. Nilo foi, entretanto, marcado v dia para a dis- . 
cussüo c, npc?.nr do calor dos cambntentos, ella não foi 
reaberta. 

llf(ls, um nssu.mpto constif.ucional tãn grave não 
podin deixar ri:) srn· novamente discutido. Dowdcswcll 
propoz um bl!l nflm {lc rr•gulnr os pontos duvidosos 
sobro os rliroil.•·~ do ,iury nas perseguições por Jibcllo. 
bill ÇfUO SCl'ViU rle baso 'no que npresen(O\.j ?~ anqo~ 
4epo1s Folt, · 
' ' . 



. A moÇão foi ~ecundada por Ser G. Snville, o sus
!,entnàa por .Burko cm um admiravcl discurso, no qual 
demonstrou. I]Lli!. si o ,iury niin podia pronunciar-se 
sobre a. criminalidade de um libello, era necessario 
igualnwnf,c suht.i•ah; da sua com potencia, o. confiar ao· 
,iniz, o cuidado de decidir da premeditação de um iis
~assinat.o flU da int.en{1ão criminal de um roubo, «Si uma · 
somelh:llltn doutrina vem embaraçar nossas .leis~. diz olle 
~o . .Tury viria a srr uma J.ettra morta em nossa Consti
tuição~. A mot)iio foi re,ieitada em uma questão de adia
Inen lQ. Todos os chefeR whigs e.omprehendiam o perigo 
de deixarem os escriptores políticos a mercê da COrte; 

· e lorrl Rockingham, escrevia a Dowdeswell. dizendo: 
«Seri't o mclhm.· amigo da posteridade aquelliJ qur qui

. 1-er r~tilmente u.iudar a· rest.abelecer 'e a confirmar o 
diJ•eit;o' qn c l.i!m o ,iury {]e julgar do far,to em direito:.. 

: Enl.r•Jtanto. es~a obra não devia terminar sinão no fim 
de alg11ns a.nnos; a lei sobre o libello continuou a ser 
ápplicada pelas COrtes de accOrdo com a· doutrina que 
o Parlamento niio tinha podido até então se resolvido a 

· condr.mnar. 
Mas ·os dirt~if.os do .iury ccmtim.Íaram a sér infle

xivelmente mf!nt.\dos deante das cortes, . graças á elo
qlfencia e á nobr·c coragem de Erskinc. Os esferços desse 

· eonsümmaclo advogado na defesa do decano de Saint
Maph são momornveis na historia do. tribunal do jury. 
:E:m. diversas ·:)JwseR dessa questão elle sust.enton o di
reito do ,im:y ,jnltxaT' da criminalidade do ·libcllo; c pe
dindo que a qun;;ffio fosse a novo ,iury elle. pronunciou 
um discurso rjtte T!'ox varias vezes denominou «a mais 
holla aT'g'lTmcntac;iío, na Jingua ingleza~. Erskino ms,ni
festou-se sempre co~tra a oondemnaoão, sustentando 
em todo o curso do processo que nenhuma parte da 
publioaollo incriminada no acto da accusacão .não era 
criminal; . mas sustentou os grandes direitos publicos 
que havia tão gloriosamente ·defendido. Demonstrou 
em seguida. a innocenbia da publicaoão, no ponto de vis- · 
ta do clireit.o; e a cOrte unanimemente votou· ser de--

. feituoso o acto ·da- accusado e o decano fcii emfim 
absolvido. · 

Em 1789, o. processo de St.ocltdale deu ensejo a 
Erskine para mais uma vez · defender a liberdade da 
imprensa com um dos mais eloquentes discursos que já
mais foram pronunciiados em uma. cOrte de just.ica in- · 
g!eza. Stokcdale foi accus'ado pelo cattorney-generab 

( a pedido da Gamara· dos Communs ,por ·haver publica
.. do uma defesa de Warren Bastings escripta ·pelo Re· 

verendo M. r-ogan. O acto da accusncão qualificava 
esse pamphleto de libello escandaloso e sedicioso, vi
sando villipendiar a· Camara dos Communs, dando como 
prov(l de corrurpiç!lo e de injust.ica no· im.peacl!.'!l'lent de 
Wãrren Bastings.. . 

. . Depois .de ter allegado diversos meios especiaes de 
riefesa, Erskine sustentou, com .uma habilidade e for
c~ c!~ argumentacão surprehendentes que não se de
VIa JUlgar o accusado sobre passagens isoladas, esco
lhidas 'e apanhadas a esmo no acto da accusJWiiO, :mas 
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sobre ~ 'contexto inteiro . da publicação. considerada no 
seu caracter geral e no seu fim . .Si esse caracter e essa 
l'im e1·am· bons devia se dar liberdade ao accusado. cA 
questão que proponho ao jury», dizia Erslline, «não 
:pó:de assemelhar~se ·em nada a uma questão de. direito 
isto não tem sentido; é uma pura questão de facto:t. 
Lord Kenyon, que· presidia a côrte, não combateu ess11 
doutrina e o jury depois de .ter comparado o conjuncto 
do pamphleto com o acto da. accusaQão votou o veredi~ . 
cturn de não cuLIJ!IIbilidade; Erskine estabeleceu en~ 
tão .a doutrina. importante que a discussão plena· e livre 
era legal, que um . homem não' devia ser punido por 
quaesquer expressões ese'ãpadas da sua penna., mas que 
elle tinha direito a uma interpretação razoava! do de
sejo e do espiritono qual elle havia escripto. e do qual 
o jury devia ser juiz. Este foi o ultimo processo ppr 
libell.o que .teve logar antes. d.o bill sobre o líbello de 
.Fox'. ErsJ.ine havia í'eit.o pela lib~J,'dade. da imprensa 
e pelos direitos do jury tudo p que ,podiam fazer a elo
quencia, a coragem· e a habilidade de um grande 

, advogado. . · · · · .. 
Em maio de 17·91 Fox fez nobremente reparação 

do dí.scur.so que· havia. inconsideradamente pronunciado 
20 annos antes na discussão das leis sobre o IibeJlo. 

. Reconhecendo , que as suas vistas de então eram erro
neas, ene expoz a perigosa anomalia da lei em um dis~ 
curso vigoroso de argumentaÇão e. de saber, declarandt>. 
que a defesa do decano de Saint-Asaph por 'Erskina 
fórà .tão eloquente, tão. luminosa, tão convincente; que 
par.a a. con~radiz~ era :necess.!r,íO, não tun . homem, 
ma1s um gJganta!, . . '·· ··. · 

. ' ' ' ' ' 

. A expz:essão clibello, nas leis ingle.ias ,equivale á ex
pressão cmjuria e diffamaoão:. na 'nossa linguagem jurídica 
e· contemporanea; Era ainda a tradioão. ingleza ·da velha ex-
pressão· do Direitq Romano ltbeUus famosus. · . 

(Le:) 
'. ., 

... 
' 

': · .. cReconh.ecendo que .·as suas vistas · de então eram 
' erroneas, 8lliJ)OZ a 'perigosa QJlOmalia · da lei, em um . 

. discurso forte; chei.o de argumentos. e de saber. De~ 
. cl8110!l que a defesa do decano. de ~aint:-Asaph por ~. 
Erskme era tão eloquente, tão lummosa e tão convm~ 
cante que .para contradizer~lhe seria preciso não um 
homem; mas um g.igimte! · 

.Si a doutrina das córtes .era verdadeira nos casos 
de libello, deveria sel-o tambem nos de alta trahicão. 
Elle mesmo 'PIOderia ser julgado por ter esoripto uma 
peoa inquinada de .evidente alta trahição. O jury teria 
pronunmado um veredictltm de. culpabilidade sobre o 

·· facto da publicacão, e si não. fosse opposta nenhuma 
excepção â condémnaroão, a cOrte diria: cque seja en· 
forcado e esquartejado,, Assim, um. homem perdiria 
a vida sem ter" sido julgado por .seus semelhante~. Elle 
foi dignamente .. secundado por M.- Erskine, cujo nome 
ficará para sempre ligado a esta importante medida. 

· N!io é nece,ssarip reca.D,i.tular seu.s argumentos. Basta 

. ·r 
\ .·.::,~ 

: ',/ 

. . J 
. .:-.1 

. ,:.(, 
,,•p 

.;,; 
:'- ·.,:~ 



reproduzir um ·simples desenvolvimento que I.Jiel'mitta 
fazer co!11iPrehender. ·esse ponto de direito. Depois de 
haver demonstrado que os 1juize11 tinham usurpado p 
privilegio dncontestavel do jury de decidir sobre a 
culpabilidade .ou. a innocencia do acõusado, estabele.ceu 

7 «que si por uma excepçho . op'p.osta á condemnação, ·á 
innocencla de 'intenção. do pronunciado f.osse sustenta-

' da perante a Côrte, a resposta seria e é sempre que o. 
vel·edictum de culpabilidade tinha affirmad0 a crimina
lidade da intenção, emb!)ra o juiz tive13se, com a . sua 
lH'Ofll'ia autoridade, impedido- a.o jucy: .Q exame dell~ 
questão, d~zy,ante o processo_,, 

· À opinião dá. Camara dos Communs,. sobre esta questão 
· t.inha .se transformado. de .tal modQ. que M.. l!'pch viu apenas. 
alguná advers~ios.:t · . 

. Assim, em Marco de 1792, a conquista no Direito, na In
L'l'iaturra, ·osLava 1'eita IlaJ'a nunca desappai'8cer dos habitas o 
das praticas jurídicas daqueH.e paiz. · · . 

Do proprio direito de aoousar officialn1eute, do direito 
de accusação ex-o[[icio, o mesmo publicista nos. r.efere que 
esta/ vindicta do poder . publico at.ravés da accusacüo ot'f'icial· 
nos casos de diffamaçãp, cess.ou nos habitas dos tribunaes . 
. inglcze·s dosde 183:5. 

Retrogradam pois plll'a um seculo atrilz mais otr menos, 
orai umas, ora outras das tentativas anti-liberes, Iiber•ticidas 
do substituti·vo da 1Commissão. . ' · · . 

· Certo, elle fo·i feito, redigido', por -quem viu apagar-se na 
sua memoria estas· licções . destes wutores, ou por quem jul

·S'OU desnecessario, na sua elaborncll.o, o estudo das Jettras, das 
r-egras do Direito Constitucional lngl•ez e amerJ.cwnó, isto é, 
por aqueUes. .que quer.endo julgar os. dir.eif.oS! dos hom·ens e 
da. sociedade,· jámai-s ~sj;udaram a· histpria da propria Jibcr- · 
dada com a. qual está. .t~. cpnnexa e vrsceralmente ligado. · 

Si assim é na III!Sllaterra, vejamos como. se procede nos 
IEsLados · Unidos : · · · · · . . 

cVamos agora á r•eS'I'a q.ue 'domina em materia de 
diffannat]áo e de calumui·a. O Direito Cons-titucional · 
autes de tudo garante a liberdade da ·palavra da im- . 
prensa. Tod8i a psssoa enunciará· <Jralmeute, esCI·e-

. wrá e publ ioará os seus seutiment.os sobre todos os as
sumptos, Jl}as será responavel pelo ·abuso desse direito. 

· c: ·Não serão votadas 'l!liS que vestrinjam ou li-
mitem a liberdade da palavra ·!)u da imprensa. Elll 
todos os processos criminaes ou;·em todos os casos em 
que houver accusao~o por · diffamaoiio, a verdade dos 
factos pode!lá. ser estabelecida ·perante o jury; e, si · 
este, decide que o facto mesmo···sobr'e o qual está fun
dada a acção de diffamacão, é verdadeiro e que a pu
blicação foi feita com bons· razões e intencão justifi
cnvel, o accusado ·será . absolvido, Ao jury pertencerá · 
determinar o . principio de direito que se aPtplique 
ta:mbem · aos faotos::t · · · · · · · · 

E' a licito da Constituicllo de Nova York, no se~ art. 10, 
!lCCç!lo j!•, de gue !l,O§ !lá ;no~i.c!~ a Qbl'a qe Adolpho Pe pha~ .. 
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. brl;lm, -sobre 'lJ(reitOs de lille!•dades llOS Estados .Unidos, suas 
or1gens e seus pr•oorcssos, 

• 

Accrescenta a mesma publicacã.o: 

· « Erh outros termos, o Poder Legislativo nüo ha-
vol'ia de,· em nenhum caso, restringir ou limitar u li
berdade da imprensa. Mas os princípios do direito cos
tumeiro, anteriores á Constituição, nunca foram . ubro
gados e. tem sido acceito . que os tri~tmaes se Leem 
pronunciado a favor da sua rnanutenca.o, Dabi resulta. 
que o antigo costume que .era.applicado em materia de 
diffama.cão e. da calumnia, ainda as rege; ora, vimos 

\ lm pouco ·que toda adiffamacão, desde .o momento em 
que foi publicada constitue uma o:l'fensa criminal. A: 
presumpciio é contra. o autor; a elle incumbo justilfi
car-se. Em direito· a justificação consiste em tros ele-· 
mentes: ·1•, a verdade dos factos alle.gados; 2•, a prova 
da boa fé; a·, a justificação da intenção. . 

·Tal é o direito que se applica ainda boje tá. im
pr.ensa e de· tal modo que .o magistrado e o juriscon
sulto, si bem·· que estejam. sempre em coinmunicacão. 
com os seus semelhantes por intermedio da imprensa, 

. niio · acharam ainda que o tempo .tenha vindo tr.aze!~ 
modificactYes · a um direito ·que, si fosse estrictamente 
apPJioado, seria um pouco differente do que era ha 
cem annos. ' · 

Eis·como esM regulamentada a diffamàção em .ma-
teria da imprensa. · · · · . · ·. · . 

A imprensa periodica ou quotidiana é livre, como 
o é todo õ cidadão; mas niío o é. nem mais nem menos que 
e!le; ella póde, pois, exprimir ·o seu pensamento, cri
ticar os llomens que governam . as instituições que . 
regem o paiz, fornecer todas as informaoões politicas, 
litterarias e outras que são de natureza a interessar o 

· leitor';, é-lhe facultado ·atacar a (lonstituio!W, o Con
, grasso, o Presidente; nada escapa a ~eus olhos pene-
trantes,, · . . · , · · ' , 

. ·E o autor conohie erri se~ida, mostrando quando são in
sepnraveis .o julgamento dos delictos da sua propria conce-

. Peão, em .mataria de ·imprensa. · · . · · 
· · : Si 'essa é a doutrina que encontramos em De Chambrun; 
.'si-esta é a doutrina sustentada por Cooley, em suas questões 
constitucionaes; si ·esta é a doutrinà ingloza, de May; si esta · 
ó a doutrina de todos os autores francezes, si esta é a doutrina 
das leis francezas e italianas·- oomo é que.·o Brasil recebe 
dos outros povos .essa essencia abençoada e nl1o a acceita? 1 
. · O nosso Pimenta Bueno, o famoso ·commentador da Con
stituição do Imperio, jl!. ensinava, no seu Direito Publico Bra-
sileiro: · · · 

"A imprensa politica é a· sentinella da liberdade, 
é um poder reformador dos abusos e defensor dos di
reitos individuaes e collectivos.. Quando bem mane
Jada pelo ~.1e11to .e pela :ve~aªe, .esolar~e as questões, 
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pr·oparu a opinião, interessa a razão publica,· triumpha 
necessariamente. E' o grande Lheatro du discussão H
lustrada, cu.ias1 representações teem mudado a face do 
mundo politico. Encadeal·-a, fôra entluonizur o abu~o 
e o despotismo. · . · · ·· 

I O O o o o ' 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 t o o O O O f O O t O O O 

Para. evitar a parcialidade da respectiva. lo i re,:n~
lamentar, o. direito constitucional estabelece as seg·uin-
1 es garantias essenciaes: .primeü;a, o direi Lo de livro 
publicação não póde ser impedido; segundo, não pódo 

. haver cerrsura prévia.; t.erceh•o, o Julgamento da !lrimi
. nalidade .será da. cdmpetencia do .111ry; tudo mais per-

. tcnce á lei regulamentar.". .. · . · 

o ·sa. NILO PECt\NHA ·-·Essa é a tradicção do espirita 
liberal do Brasil. · 

O Sa. IRINEU MACHADO - Portanto, senhores, si essa é 
a doutrina da declaração dos direitos do homem, si essa é a 
doutrina · ingleza, si ·é a doutrina norte-americana, si é a 
doutrina secular do Brasil, porque • é que se encanzinam con-/ 
tra ella os conservadores que querem, a um tempo, enclau
surar a liberdade· da imprensa, inscrevendo no só! essa pa
gina de sombra e de deshonra ? l 

·· Os commentadores estrangeiros, contemporaneos ãe nossa 
Constituição, já citados por mim como Cherbouillez, mostra
vam que eram da essencia dessa infracção, que alias· fossem 
julgadas pelo jury ~ . · , . 

Chambren ahi fez, ha um seoulo passado,. quasi, eRbas 
profundas considerações : · · . · 

"Acaso, diz elle, os males da imprensa indicam a 
suppressão da sua liberdade· ? Não l O meio de curar . 
é, en:t primeiro Jogar educar o povo. O meio de en
fraquecer o ,iornal não é embarar;ar a sua circulação, é 
multiplicar o numero de ,iornaes, porque é· do conflil\lto 
de ini'~r~acões, de opiniões, e · o embate dos. intçresses 
de . optmoes que esclarece, e· é .tal a consCJenCJa dos 
povos anglo-americanos, que ·basta que um jornal vá 
assumir uma hora de . tyrannia .contra a .opinião· para 
que desde logo se afunde. A opinião culta de um. povo 
não. se, insptra ' nas ilif<!t'macões dos jorna.es: é. !,1\lS · , • 
suas suggestoes. O remed10. é, pois,· da multlphcacao. 
Quanto •maior · fôr ·o· SP.U nurrt'ero, maio'r . se h a .a erri-

. ciencia do seu bom e . menot•. a efficiencia ·dos. seus 
,'damnq,s. As est!lti~ticas. assi~nalaram que, á I medi~ a 
que vao ·se multtphcando .os ··.1ornaos nos Estados Um7 
dos mais s·e esclarece a opiniãQ ·dos concidadãos· o 
m~nos pesa ella. n~ ppinião, ptib~ica; menor a produ-
cr;ao do damno mdtvidual. · t · . . . · 

E que importa, pergunt:a Bryce que esse ou aquel- ' 
lo seja ferido pela mjuria ? Mas ·cousas humanas niio 
ha solução perfeita. . Os norte-americanos sempre 
coniprehenderam que mais do que' o sacrifício indivi~ 
dual vale a manutenção da formula e a garantia que . 

. são salvaguarda de muitos rnilhõos de· cidadãos e de 
muitos valiosos pat.rimonios. Que importa que · uma 
cmpreza naufrago porque, a imprensa feriu ? O pro
S"I:e.sso ·a e um palz, o immen~o patrimonio .de • uma na-
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cão int.eira multi,plicada pelos seus meios de r1queza 
pelo conjuncto de suas possibilidades e realidades é a 
obra de propaganda da imprensa na· sua multiplicidade 
e fórma de existencia, desde o avulso, pamphleto, 
livros, . hebdomadarios o revistas de . criticas até o 
grande diarió, que tira dous ou tres milhões de exem
plares por dia. Cbegou mesmo Bryce a dizer .q_ue o 
desregramento da imprensa americana, nas injurias e 
affrontas e aggressões não tem, .em qualquer outro paiz 
do mundo, rival; que não existe nenhuma outra im
prensa, nem mais· ag!)'T'Il8siva nem insultuosa do. que a 
Imprensa ilorte-amerJcrma. E, apezar disso, ella não 
liquida a honra do paiz e a dos cidadãos." 

A imprensa :persiste, a despeito de seus defeitos, pela~ 
suas qua'iidades. e se mant.em como uma grande sentinell:a vi- , 

· gUante, como a grande servidora, o grande instruffi!ento. do 
progresso economicQ e do pro;;Tesso moral do paiz., · 

1 

Eis o que ·.escreveu o preclaro jurisconsulto hespanlto! 
Ramon Salas em seu tr,ãbaUw - Li•ccõ.as de, Direito Public() 
e Constitucional, em 1825: · · · 

«Somente nos delictos desla cspecie, que atacam 
directamente o corpo social .ou o s.eu c'he:fe, se poderá 
ou .deverá forll)a:r causa .á instancia di) ministerio, ou 
accu.s11dor pul>llco, que está encarregado. da defesa dos 

. interesses geraes do corpQ social, e que o representa; 
·. · Tal é, por exemp!o, a. provocação, a sedicão, a des

obediencia ·áS leis e aos magistrados ·C a mudar de um 
modo illegal a fórma de governo estabelecida, ·que, só 
pelo Jacto de estar estabelecido, tom direito a conser-

, 'var~e em quanto não for,· mudado de . uma maneira le-
gitima. ·.· · ·· · · . · 

.. Esta· provocação. e um delicto 'que ataca directa-
. ··'· mente a sociedade, porém, para que se possa proceder 

. judicialmente em seu nomJJ, é necessario que .a provo
cação seja directa, pois, si. se admitte a· doutrina· das 
ProvocaÇões indirect'll~, abre-se a porta fran'ca á arbi-

•·• , trariedade e · á · oppressão e acabou-se, a 11berdade dt~ 
. , imprensa. . · · 

. cciin erreito; poder~::;e-hi~.- dizer dll q\la.lquer autor 
. que censurasse os' actos viciosos ou r~pl't:iJcnsiveis do 
poder, que elle .provocava indirecta.uu,,.Jte á sediccão e 
,ao .transtorno do, gov;;rno,. est.abelecJdo; .qualquer outro 
que'.: examinasse imparcialmen.te e sem animosidade 
uma ,lei, e que fizesse· vêr que ella era absurda e que 

: ~,ev,ia ser reformada, J?Odefia ser .a.ccusado de provoca,r 
md1rectamente a obed1enc1a ás le1s: qualquer, que de
nunciasse. acl'publico, e censurasse um acto arbitraria 

· de un:i magJ,strado, poderia ser perseguido em juizo e 
•.' condemnado por ter provocado indirectamente á des

obectiencia do magistra;do; e o autor o mais· innocente, 
que daf,endendo os direitos do~ cidadãos contra os at- · 
tentados ministeriaes, desagradasse ao ministerio, se
ria perdido cahindo nas mãos ~e um fiscal dotado da 
uma lc{sica subtil, especiosa e condescendente ou c!CY 

" S. - Vol. X 32 , 
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,ituzos 'desdosos ue ug'l'udat· ao pode~ de que e!let; de-
(Jendem, , _ , 

O juizo por jurados evilará uma parte destes in
convenientes; c um · escriptor innocente achará prote
cção ôo podm', em juizes livres e independentes do 
m()smo .poder; porém, os jura:dos não poderão livrar 
um cilcl'ipLor innà.cenLe dos máos tratos, e vexações 
commettidas nos primeiros procedimentos . uma vez 
que se rião osta,beleçam jurados encarregados· de for
mar culpa, e so J'açam depender~ da applicacão dos 
bons princiios - às prmieiras disposições do processo 
criminal; . . 

Os ataques contra a moral são tambem delictos, 
que podem facilmente commetter-se por meio da im
prensa, porem, _ de qual moi'al 1 se trata.? . Da moral re-
I igiqsa ou da na.tural ? . Si se falá . da moral publica, 
que. se entende por - monl publica ?- Como a moral 
religiosa difí'ere sobre oorto·s pontos em diversas sei
las re-ligiosas, dir-s.e~ha que o autor,· que ata()a 8il pra
tic-as, de uma, seita qualquer ataca a moral- religiosa ? 
Entre os povos, onde se acha· estabelecida a liberdade 
rios Cultos, os sectarios de diversas seitas as à.tacarão · 
mulnonwnlo' nos seu~ ·dogmas, e moral;· deverão 
e~tes u ta,ques serem ,I ratados como delictos ? Por mais 
que se diga, a mesma mot'al, que chamam natural, r.ão · . 
é a mesma em todos os povos e ha acções, que entre· 
uns passam por virtuosas e .entre outros são reputadas 
criminosos. Não temos idéas inatas. do que é a .moral, 
ou do que seja a moral; torlas as nossas idéas de qual-

. quer classe que sejam procedem d!ls nossas sensações: 
as idéas de virtude e de vicio, de ,justo, e de irijusto, são 
adquiridas como ·as outras: um povo que se convenceu 
por experiencias repetidas de que tal acto era util, o 
qualificou de justo; observou que tal outro era' prejudi
,cial, e lhe chamou irijusto:. e como rim mesmõ acto pódc . 
ser util a um novo,· e pr,ejudicial a 011tro po.vo, o mesmo 

·acto _será justo, e injusto em diversos_ povos, A. utilida
de .é õ principio da morid, .assim como o é da legislação, 
. ainda· mesmo iluppondo, que ·li moral, e ll le!'islacão são 
cousas distinctas, ._ • . . · -· · . . · , · 

. Ha ainda mais; e é que em um mesmo povo nem 
· todos os indivíduos teni a mesma ~déa da moral. Do 
, que. se segue, que um autor accusado de .ter àtacado· a 
"'moral, será por neressidade julgado arbitrariamente; 

porqu!l··cada juiz ent.ender~ a moral a· seum!>d?; e si ha 
uma moral publica deve estll"ser . bem · defm)aa pela& 
leis ·geraes: as quaea devem·:especificar os actos,' que de-

. vem reputar-se ataques ,co'nt:ca. ella, e .as ·penas, com 
·que .devem ser castigado~ r;;!~~ ~J,Clos, quer eHes sejam 
commettidos por meios da .imprensa quer de .outra ma-

. · neira.,, · ··, .. · · ·· · · . 
· . E ;chega o est~rlptor até feri~ este ponto que é a these 

· -.ess~pc~al que vou sustentando : . . · · -· · · · . 

·-. --
i . ·c-Por agorà ~Ó · !)OS resta advert.ir que os delictos 
oon1mettidos por meio da impr,onsa, devem· Sl;lr trata
dos como todos . os oukos· delicto~, .é .i\l)gagq,s pelos 

., 



·mo,;;nws tribu!Jat•s, pelas mesma~ lels o com as mes
m'rrs formalidades; se são ',iU:Jg·actos por um tribunal de 
excr.~·cão nomeado pelo Governo e dependentes delles, 
~ó ee poderá escrever o que o Govemo quizer que t~e 
escreva, principalmente em politica; e onde -existirá 
entil(l a liberdad<l da imprensa'! 

Do J!Jcsmci modo que juizo l)Or jurados é uma ga
rantia da liberdade individual, o'u é igualmente ·da li
b<!rdade da imprensa, porque estas dua~ liberdades teem 

· entre si tal· connexão, e dependencia que nem a liber
darte ·individual pódc existir $em a liberdade da im
prensa, nem esta sem a 'liberdade individual. 

Com eff oito, quando a autoridade póde dispor ar
bitrariamente da liberdade pessoal dos cidadãos, é se
nh:n·~ de todas as outras liberdades, por mais que mos
trP r·cspeital-as ella não' dirá por exemplo que prende 

. um. autor por ter escripto. tal cousa; porém, pren
del-11-ha por outro qualquer pretexto; e fingindo re.~ 

· srocilar a· liberdade da imprensa, destruil-a com mais 
sr;guranca. do que com ataques directos e descobertos; 
porque o autor. não. deixará de adivinhar a verdadeira 
call sa da sua prisão· a qual talvez se lhe dará a enten-

. di!r de propdsito. · . · · 
Teem dito alguns, que a um júizo de jurados com

pnsLCI dé cidadãos honrados, respeitaveis pelá sua im
part•ialidade, sua indeplmdencia e sua virtude, porém 
perl.encendo pela maior parte ás classes menos instrui:. 
das. da sociedade, não se ·devem· suppor as bases neces
sarias para julgar dos delictos que chamam da impren
~a; r.oróm, tem-se-lhes respondido a isso, que se; (como 
de•~~: se fazer) SP excluem ·da classe dos delictos da im
.prensa. as''prova· ·' ·~ indirectas ·e os ataques indirectos 
ns ·cl.elictos da if•·;;1·uusa são muito mais· faceis de pro-

. var e de julgar dó cmr. os df:\ falsidade, de. inf~n~icidio, 
de cnvenenameutos e ouLros, de que julga o JUIZO de 
jurados. Tanta sciencia é precisa a um homem, que 
saiba a sua lingua, para conhecer, si .tal· posi9ãÇ1, ~i 

. tal passagem de um hvro é uma calumma, uma mJurJa 
ou uma provocação direct.a á rebellião. ou · á desobe~ 
diencia ás leis; ou aomaa-istràdo?'Ern todo o caso sem
pre deve inspirar-nos maJs'confian()a a probidade inno
cente de um tal juizo,· do que a consciencia ·'cavilosa, 
e interessada de um juiz, cuja ·sorte depende da au
~oridade: porém, não se deve esquecer ·de que,. para 
que o juizo de jurados inspire esta ·confiança,· e segu
rança, deve· estar organizada de ·mãneira ·que elle seja 

, absolutamente independente do Governo.". · 
' ' ' . . '·• . •'. . 

· Ahi está, pois, sennores, nos ·outros povos, as missões dos 
autores das· outras nacionalidades que collaboraram · comnosco 
no esforco producti:vo da mesma civilizaoão. · · 
· . Acabamos de lêr a lição de uma grande autoridade penin-
~~ . . . .. . ... 

E as leis portuguezas? (Pausa.) 

As leis portuguezas não nos transferem, como uma he
:ança liberal á consubstanciacão da defesa do mesmo direito, 
.ant.q qu11ndo ·-garante a. li~erdade do . ;pen~amen~o pom 
" ' . '•. '·• 
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fúrmulas consLiLucionaes .como quando se .S'~rante a liber...: 
dade . no julgamento das infrncoões. do ~xe~clCIO dessa ~CS~;I~a 
libordade com um processo, com uma ,Judwatura, uma JUrJs
•liccão onde as garantias se rovislam da mesma essencia; isto 
é não são liberdades co-existentes, ·conne~as, intrinsecamente, 
v'isccJ•almente ligadas á liberdade de pensar, á liberdade de 
pensamento e ús garantias individuaes elo julgamento pelo 
J'ury? . 

Tão longe ievou o respeito· a esses principias a Nação · 
Portugueza, o povo luzitano, que ainda ao proclamar a suí' 
Republir.a, i1m 1 !11 o, nn. propria lei da defesa social, que era a ~ 
lei da imprensa proclamada pelo Governo Provisorio, Portu-
gal estabeleceu como jurisd1cção, · como julgamento de cri-
mes da imprensa do Tribunal do Jury. Tem-se argumentado. 
entre que a suppressão dos jurys é facto eonsummado. 

E' um facto exarado no decreto n. 10.036, decreto an
terior á Constituição, como anterior ·a esta. é o. texto do Co
digo Penal, que estabelece o principio da.· respQnsabilidado 
fixa e da responsabilidade solidaria contra, a exigencia con
stitucional da fixação da responsabilidade individual e da re
sponsabilidade pessoal, que não ultrapassa de modo nenllum 
a responsabilidade do delinquente real. Mas, qual é a missão 
do legislador sinão a de pôr as leis organicas de accôrdo com 
o texto constitucional? · . 

Por que é que :quando se quer reformar a lei de imprensa 
só se reforma como um conjunto de disposições que sacrifi
cam a liberdade de pensamento c nunca se põe o texto legal 
de accôrdo com os princípios cardeaes do regimen repu
blicano?. . 

A licão de um grande constit.ucionalist.a francez Leon Du
gui t, que é uma das maiores l\Utoridades na ma teria; deve ser 
citada .. No § G9 da sua obra: Droit Constitionel, escreve o 
eminente constitucionalista: · _ . 

"A liberdade da imprensa é, de uma .maneira ge- · 
' ral, o direito de cada um e:ll.1>rimir opiniões. e crenças 

por escriptos impressos, ·em qualquer fórma que seja, 
o livro, a brochura. a revista, o jornal. ou O· cartaz, sem 

· que essas publicações sejam submettidas a . qualquer 
autorização ou. censuras prévias, ·salvo, bem entendido, 
a responsabilidaae penal e civil dos autores desses es-
criptos. · : . . . • . 

O principio foi formulado de uma maneira muito 
clara no. art. 11 da Declaração de Djreitos de 1789: "A 
livre communicar1iio de pensamentos e de ·opiniões· é . 
um dos direitos maié. preciosos do homem; qualquer 1 

cidadão póde fallar, escrever ou imprimir livremente, 
desde que responda pelo a:buso· dessa liberdade, nos 
casos determinado pela lei.:\, A Constituição de 1791 
garantiu expressamente a· liberdade de imprensa (ti-
tulo I, § 2"). · . . · . . . · 

O principio é ainda reconhecido ·pela declaração de 
1793, ar L. 7•, Const.ituicii.o do anno III, art.s: 353 a 355 
senatus-consnlte· 28 flm•eal, anno XII, arts. 64 a 67 ná 
capta de 1811!, arL. s•; na carta ele ~830, arts. 7• e' 69 
e ua Co!'lsf.ituir)ão de -1848, arts. 8", 8!1 o 85. ' 
. . Esta Iibol'dade, cun1o todas ns-Jiberdacles,. tem po1• 

· l!ll1Jte a liberdade de o.utro. A lei p6de e deve intervir 
para prever a reprimi:: qualquel' aLtentado 6. libe/.'dado. 

' 1,',, 
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de outrem pela imprensa, qualquer pre,iuizo moral ou 
· material occasionado ao mdividuo e Lambem por uma 
medida que o legi~lad~r dev~ determinar com pruden
cta, qualquet· publwacao perigosa á segurança do paiz, 

. á. ,~;nora! public.a ou contendo .Pt'ovocar;[to ~ factos qua
ltfJCados de cr.Jmcs ou de delJcf.os pela ICJ. Mas o Es
tado níip pócle intcrvit• sinfto por meio de repressão e 
reparaçao, ·c nunca por meios prevenl.ivos. Essa repres
são e· essa reparação elevem set· confiadas a autoridades 
judicia~ias, encarregadas na f<'pança de intervir, quando 
esl.á prmcipalmcnl.e directamente em jogo a liberdade 
do cidadão. · 

«A liberdade da imprensa implica uma outra t:"H
rantia. indicada pela Constituição de 1791 ·(tiL III, 
cap. V, art .. :l8) c muito claramenl.e .determinada pelo 
art.. 83 ela Consl.il.uicão de '1848: «o conhecimento de 
l.odos os delicl.os commeLI.idos por via da imprensO; per-
tence exclusivamente ao ,iury.» · · 

•E' hoje uma espccie de axioma que nm. paiz nilf) 
possue liberdade de impmnsa senão quando as suas lei;; 
dão co!llpetcncia ao jury para julgar todos os dcl i c tos 
ele imprensa, com . exoepcão todavia . elos casos de inju
r·ia e. de difl'amaçáo contra particulares. 

A lei de 29 de julho de '1881 que regula hoj o a li-· 
herdado de imprensa, consagrou o principio desta com
pctenma. As leis de iii de mar•ço de .!893 e de 28 de 
julho de 1894 trouxeram entretanto algumas importan-
te~ restricções. · 

Eis a icléa sobre a qual repousa esta eompetencia 
do jury. OR delíctos do imprensa são delictos do opi
nião, nesse sentido é que a imprensa, ao menos. a i m~ 
prensa periodicn, constitue o orgão por cxccllcncia •.lu 
opiniã:1 publica.) 

Notem bem os meus collegas, é o Manual elo Direito.COJ!
.sl.il.ucional de Duguit, ultima edição de 1918, a obra. mais 
importante cn'tre o~· autores. · 
. . E' principio .clcment.ar, essencial, basico do Direito Pu-

blico moderno:. , 

«Constitue · hoje uma especic de axioma que um 
paiz não possue liberdade de .imprensa senão quanclr, 

. suas leis dão ccmpetencia. ao. ,iury para julgar todos ns 
. ' delictos de imprensa. exccpcão todavia dos delictos ele 

in.ÍJ.ll'ia. o d ifi'amncíio contra parLicularcs. 

····os ·ci~Ii~i~s· ·(~~· ·í·~v~~;l~~· ~~ó · ct~ii'ci~~ ·de. ~Ílifiiij;,; 
nesse sentido é qúo a imprensa, perwdica pelo ffiflllf)S, 
constitue o orgão por mçcellencia da opinião publimt. 
Dosde enLão é ú · proprla opinião publica que CUJ!lfll''J 
.il1Ignr se tal publicista. ultrapassou os seus dirCJ to,: • 

. Ora, o unico :l'ribunal que se,ia uma immanaciw dir~el :l 
·da' opinião publica é n Jur~·. porqur se enrnpiio de snn-
plos eidudãos ~orlcados. . 

A liberdade . elo impi'cma implica duas outras ll
borclndcs que siío no mesmo l.empo suas conscquon
cins ... ~ 

'" 

. ·)' 
·•,' 
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·' 
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Sr. Presidente, h a entre lauto um grande argumento con
trn ~· jury: ó a campanha feita em toda a nova phase do Di
reito Penal, é a revolução, nos principias e ria legislacão, pro
dmida pelo surto surprehendente da nova escola p~mal. Co .. 
m'er;r.. o combate ao jury. O jury é um Tribunal sem compe-· 
tonr·1a technica. O ,iury não tom preparo, nem. independencia, 
nem .. morai para julgar os crimes. · O jury deve ser CO'I
demnado! 

Entra m1uio ~m voga a corrente que, nos ultimas 20 an
nos do .seculo pMAado, . começou a nccender a coriLJ·ovex·sin 
.:,uanto â compet.encia e efficiencin do julgamento pelo jury. 

Quae;; são as autoridades maxímas, os principias da nova 
escula penal? Lomhroso', Garofalo, Ferri, os tres grandes no-
Jries, os tres grandP.s clarins da nova escola penal. . 

Vejamos a opinião do barão. de Garofalo. · Diz elle, em,_ 
suas idéas, Julgar. que o jury nã.o se.ia uma garantia para o 
cidadão, contra os abusos da autoridade. Vou lêr a opinião de 
um dOs ·adversarias do jury: 

«E' uma razão que sé poderia tomar em considera
cão em ma teria· politica, que na.da. vaJ.e em relação aos 
delictos communs.). 

T3to quer dizr~r que a opiniã-o do grandÓ adversa}'io do 
,iury, . o barão . Garofalo; é que ·o jury dev.e . ser con- . 
demnado como . tribunal independente para. o julgamento, de 
crimes contra os abusos ela autoridade, excepto em relação aos 
crimes de natureza politica. 

' ' .. ', ' -1 . • 

Vojamos a opinião do J,ombroso: 

. «Aos .que sustentasso que os jurados são a garantia 
da· indep.~ndencia do gov·erno, ·nós · lembrariam os . ;que, 
por exemplo, a Inglaterra nos mostra que muitas'vezo5 
os, jurados mudam de opinião segundo a vontade do · 
governr . 
.• • o ••• o ••••••• o' • •.••••••••••••••••• : ••• ' ••••• ·~ •• '• ~ •• 

M-as, para ·ciuo servem estas considerações quando 
nito se tratá r de crimes communs, mas de crimell1 polí-
ticos?» · · · 

Lombro:iso entende, pois, ·que essas péchas cabem contra o 
.iury em relação aos crimes conimuns; não ém relàção MS 
cl'i me o poli!. iceis. . . · · .. · . 

Ferindo um ponto rir. vis!;!( que' eu tantas vezes tenho colli
mado no cnt'rN. das minhas oraçõés contra esse principio at,. 
t.en:tat.orio da I ibcdade de imprensa ""-:- Enrico 1Ferri, o grande 
parlamentar, o .grande sociologo, o grand.e pennlista, cu,ia auto- . 
ridadc cresce neste mom~nto do importancia, por ser nesta 
hora o presidente da commissiio que estuda a reforma da le
gislação penal italiana;• ·Eurico,,: Ferri, cujon autoridade é 
universal, escreve est.a pagina: . ~, · · 

· «Em Jogar do distinguir .os crimes, creio que caberia 
mais distinguir os criminosos communs, dos criminosos, 
politicas, segundo os motivos determinantes, os carncte
J•cs sociar.s e os momenl.os 'hist.oricos dos seus actos. 
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Tooavi·a, emquanto as leis penaes conservarem esta 
distinccão, creio util manter sómcnte .para o julgamen
l.n de cr·imes e delictos poJ.iLi·cos c de imprensa e de 
nà tu reza social, .pot•que nesses casos· o jury poderia ce
der a inflUencia d~s interesses e preconceitos de classe. 
Por e:x:emplo, no Julgamento dos factos determinantes 
entre trabalhadores e capitalistas, o perigo seria scmpr.e 
menor do que com uma magistratura. muito pouco: in
dep·cndentedo.Poder Executivo, que não é nem a seu 
turno o traço snr.uln.r <la olasse dominante, c qúc·todavia 
reune •OS interesses de ordem .poliUca aos interesses de 
t.wmomia e de ordem moral, que dominam o .jury.» 

. .\ssini, segUndo a opinião de Forri, para os crimes poJi.
twos, pal'à os crimes dfJ imprensa, é de absoluta necessidade 
manter o seu julg·nmento 'pelo jury. · 

1sto é, J?ey•ri impuf.a á magistratura. os ·mesmos vicias 
C)!Jc SIJ encontram nos jurados: ~ a sua incOmpeten
cin c o ·se~ servilismo.. .Mas apezar deste inconveniente, o 
grande socJologo e pena!Ista encontra como vanLagem a con-
8et'\'ação do ,iury para o .julgamento dos <:·rimes politicas e dos 
cJ•imcs de· imprensa. . · 

Diz elle que muito mais facilmente os operaríos, os 1ho~ 
. lllOi\S do trabalho encontram justiça no tribunal de jurados 

do quti nos tl'ibunaes de ,iuizes togados, ·sempre imbtiidos dos 
preconceitos e das exi:;encias da ordem social e da auto-
J'idado. . . . 

Ha; . pois, mais equilibrio, mais· equidade em relação a 
c>-sa classe que desfere um golpe nos principias s~ulares e 
nas .instituiQões. do ·passado. Ha sempre mais equidade no 
julgamento dessa classe que desfere o golpe nas instituições 
seculares. . . . . 

· Assirn elle conclue: «A ultima. conclusão positiva é que. 
no· concernente ao .jury para .os crimes 'de ordem· politica e 
social se resolva a sua conservação e que se faca sucoeder 
a sua' nbolicão par~ os 9rim~s communs ~s r~formns, radicaes 
para a ·inclependencia e c.a.pacidade da mag1stratura, Condemna, 
pois, um e· outro processo de julé"Bmento. na sociedade mo
·derna, Mas julga i:!t~e. é. de. absoluta J!ecessidade, na ~o~tin
:::-.eneia dos. t.empàs aetu~e~. man.ter.o ,Jl!,lgameJ!tO dos cr1mea 
o e natureza social o polttica, a }nstJtmcao do)Ul'Y. . 
. . Assim; a opinião das tres grap~es autoridades, .das. tres 

: mlL"<imas autoridades da oscola pOSitiva, dos adversar10s trre.
. rluctiveis _do jury é que essa inst.ituicãci, d~':e ser conse~v!lda 
' rm rcláíjãó ao julgamento dos rlei1Ctos polltteos e de. optntão, 
N~lat.ivos á ordem social. 

· (!ü'o mái·s quer o 'se.nado ? (Pausa) 

' E' essa igualmente ·-a opinião rlas nossas grandes autorl-
!lai1 es nacionaes. . 

.. Pois não. é essa ta,mbem a i1pinião, do nosso. beneD?er~to 
, collegO:, o sena.dbl' prerni!l!~O, .~orno maxm1o 'dos no~sos ,]tms

nnnsultos, o Sr. Ruy Barbosa ? Escreveu elle o seg:umte: 
. ' 

«Abolindo o .iurY para os crimes políticos, o que 
se abol'e é o proprio jury em seu pri.nciJ?iO sub:tan
r.ial, ·nn suil missao suprem·a .. na sua prn:nmrn raz!l9 de 
l'·xislir. Quimdo n jür;:,• niio .1nlgnr os deltct.os pohttcos, 
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absolutamente nenhuma razão subsistirá para. sust.entar 
nos "crimes communs » 

'São estas as palavras do ,sr. Ruy Biarbosa, na Imprensa, 
(lo 24 de novembro de 1900. Além disso, so l1a uma exbaus
tiva memoria do ·Sr. Ruy BaJ•bosa. o um notavel o famoso 
discurso pronunciado no Supremo Tribunal no processo qe 

. Alcides Lemos, cuja revisão foi .decretada pelo Supremo Tri
bunal, sendo seus documentos encontrados no volume. 73, da 
·colleccão de Direito do. Sr. Evaristo de Moraes,. o ma1s no-

. tavel dos nossos penalfstas. 1 
No Boletim Criminal . Brasileiro, de dezembro. de· 1900, 

'ellc escreveu o seguinte texto: 
· "Em um substancioso capitulo de sua Já citada 
obra intitulada Corrupção das Leis e da J.ustiça, Provai 
aponta á· veneração contemporanea o acto .daquelle 
.Juiz, reinando Carlos I na Inglaterra .. 

Outrosim, mostra o Jury repellindo as protencões 
de Cronwell e sendo Julgada por elle como mstituiçãll 
perturbadora .da. Justiça, nem dotada de .luzes, nem. do 
senso commum. . . 

As ultimas palavras de Provai a este proposito 
merecem transcripção litt.eral: «E' preciso accrescen-· . 
ta.r que o Jury tem uma qualidade que torna indispen- · 
savel sua existencia; é independente; a politica não 
,Póde domar os jurados. que a sorte designa. E assim, 
independencia é a mais · segura garantia da liberdade 
individual e da liberdade politica''. · · . 

Palavras são estas de um desembargador francez ' 
esori.ptas ha cinco -annos, quando já tinham ficado 
universalmente conhecidas, . c mesmo pelos menos en
tendidos, as criticas feitas aos juizes · populares. Da . 
obra de Lucchini áoerca da Nova Escossia se· vê· que na · 
Italia, os .magistrados,. na sua maioria, não pensam· dif-
ferentemeQ.te. · . , · 

E' por demais sabido que, mesmo nos paizes onde 
mais difficuldades se ·encontrou ou se ainda encontra 
para instituir o Jur'y destina,do a julgar crimes com~ 
muns, · ~oi relativamente fac ii · introduzil-o paTa conhe~. 
cor dos crimes politicas,. · · · · · · · · · · 

:A_lém disso, reproduzindo as opiniões de .Lombroso, ·Ga:
rofalo e Henrique Ferri, o Sr. Evaristo de Moraes escreveu es-
tas palavras : · 

. ' . . 
\ • l . ', ·, • ' 

«Para a,iuizar do caracter reàcéionario do proJecto,· 
basta considm•ar a atLitude da chamada Nova Escola Pe
nal em relação ao Jury. Como todos •sabemos, uma das 
the~e;s mais importantes da alludida Escola é da impres- . 
t.abJI!dndc d~ J';!i:'Y. A c.sse proposif.o nüo h a divcrgencia 
·entro os prmCJpacs representantes das novas theorias 
cri.minologicns. Pois bem, qualquer ·dos seus· trcs nota-. 
veJs ~ropulsores it.alianos ·- Lombroso, Gai•ofalo o 
.Ferrari - ao mo.smo tcmp·o quB co:ndomna a instituição 
do J!1dry, para o ;1ulgament.o dos c;ruues communs· nüo 0 
cons1 ora subsLi tuivel !!los crimes poHticos ,, . 

' . .. 
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Ainda recentemente Lom'broso na sua ultima obra 
concordou ·que os argumentos produzidos em favor do 
Jury aproveitam ·apenas, em se tratando de Cl~imos poli
ücos. Henrique Fcli:-i, pond·o-se de accõrdo, neste ponto, 
com mais de um clra~sico, sem rcbuco, mostrou enxer-
gar no magistrado profissional bem pouca independen
cia. Reconhece· o sociolo-criminalista que o jurado pode, . 
em dados casos, soffrer a influencia de eertos interes-
ses cconomicos •ou de certos pvejuizos moraes; mas, além' 
dessa. influencin., parece-lhi)J que a magj~Ll'atura ficará 
sub.íeita, ainda mais a interesses o Pl:'e,iuizos de ordem .. 
poliiirca e. administrativa:~>. · 

, . · Exhaustiva, pois, é a minha at:gumentacão para provar que 
e dever moral, que é dever tccbDICO, é O •CUmprimento do um 
compromisso nosso pa;;a com a passada politica dos homens que 
pvometteram um novo Eva·ngelho ao paiz, é de ver para com a 
luz dos sc·culos e para como respeito que devemos a nós mes
mos a decretação do Jury como 1'ribunal para jqlgar as in
fracções de ordem. politica, os dc!iotos sociaes; ·os· pretendidos 
crimes da imprensa, os abusos dá liberdade do pensamento ... 

· Repassei toda a ei'cota classiea, tódas as nossas tradições, 
r·ememorei as lutas,,as longas approvações por r;uc passou na 
historia humana o longo e pelejado. combate pela conqui~ta 

· destes direitos. Most.roi que os nossos antecedentes .iuridicos, 
as fontes ·Cm que foram embebidos os principio~ dos fundado
J•cs rio iinperioí os primeiros autores do nosso regímen Con-
stitucional.. · . 

Poderiam acaso ct~mbatêr-me de . viseira ·erg·uida, os 
autores. do pro,iecto, querendo a manutenção dos juizados to
gadas para jul~ar os crimes da impr.ensa, quando cllcs invo
cam a impunidaclo desses crimes como necessidade para· deore'
tação para a nova ro.forma? 

Pois os crimes. de . imprensa niio são punidos, se são 
',julgados pelos juizes togados, então essa magistratura é im-. 
prestavel, então as no1'mas estahelecidas na .!c,i são normas 
condemnadas, embora. os instrumentos da repressão fossem 
magistrado togado. Po'is não é isso a pr0va de que falhou entre · 
nós a dBsobediencia aM. ,princípios? Pois niio' ó a demonstra
ção ria que.os jnizcs ',julgavam contra a .natuvcza e essencia · 
das· cousas que .elles . tomam· ao ·reprimir, exercendo uma 
i'uncção que só por. llnomalia vergonhosa se· dá na legislação . 
JJrasileira, quando todos os outros povos do mundo festejam 
com uma instituição cireular a. garantia dos jurys para os do-

. lictos de opinião e p!lra. os crimes. de imprensa? 

. . Que mais querem? Querem mantér .então os. juizes toga-
dos, querem esses syst.cmas do rosponsabilidado condemnada 
no nosso Codigo? . . . · 

' Porque a fórma do solidariedade, praLicnmcnto;· é esta: 

. Muitos responsnveis, nenhum r.esponsavel ;· .. rosponsaveis 
rd(!mais, 11ingnem re~pon;;abilisavam; E' mrlhor cstnhnlecm' nm 
s6 respon~av1~! cnmo · 1m cstabolr.ci no meu p·I'oJcct,n, que é o 
aul,or s1g·nu l:ario, c quando o nrt.igo não tiver assignal,ura, o 
f!irocl.or-goi'cntr. é o l'esponsavcl porque o magist.rado sempre 
~nbc a quüm feri!', ao Pnvcz de incnmbir Lhcm·icnmcnf.C! 1l01' 
,uma fixnçüo do di!•eilrrf ac Ipagistrado. a funcção .cto punir 11m · 

.-

... 
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homem que ellc sabe f(~ti! não concorreu erh cousa alguma para · 
o c.icilicto. · · . 

Càs'cü, na sua n•ilavei obra sobre direitos e dever da im
prensa, escreveu exael.ar:wnte que toda n NaÇão que estabelece 
a fix:iÇão do responsabilidade theorica de todos u:J editores, não 
pôde Ler applicacão neste moment'o, porque repugna a qualquer 
,iuiz :tpjlhcar .ele log·!J uma penalidade que elle sabe,. em sua 
cnnsciencia, qnc não é Justa porque o responsabilisado não. é 
o autor material, não r! o autor. exclusivo, não é o autor prin
é.ipal .já infracção e muitas vezes a ign:orava, de modo com-
plct.o, achando-só àt,\ ni:lseót)). . · . 

Toda~ as t.entallvas feitas, cóíno o que· se acham· 
noste proJecto, e1am no sPnf.ido de ;punir todo o .corpo de 
redacJ:ores, toda a admiill&h'lioão, toda directoria; solidàriB'
;h'entó. E' a fixácão inons~ruósa nas leis .de terrorismo con> 
Lra a imprensa; 'é um incitmhe.nto ã. revolta; é a prOIVocac:io 
á própria diif'famn:cã:o e á proprià calUniriià ·. 

Nas suas aru10tacões ela Constituição do. Ií:nperio, a üniéa 
obsct·vaciio .~'ei_ta p8lo 

1
Dl'. ,l.?sé. Carl'ps. Rodrigues, é .8;. ()i tacão 

de uma -autoridade qu'e se Imutou. a fazer essas s·ab1as pon
derac'iies: · Toda vez ·que se difficlil tar ou embaraçar a im
p'rcnsa, por um sys~emà . excessivo 'de repressão, ou por um 
:?ystmúa engenhoso de h1u!'ti pios proc·essos d'e cel\SUra, os . a.d 
VnrsariOS .politicas 'o OA . ihin"!Jgos pess'oàes recorrem.. ao pam
pllletli, recorrem a pliblica'uõ€>s secretas, . e ·então come·ca a. cir
cular de mão em mã'ó, com Llih'à àvi'dez e um'a notoriedade 
mi.iil'o m'ais accentuáda o pequeno avulso cm que se ataca essa 
in:cl ividuo ou se combate aquclla instituição. . · · · 

Custa muito mais earo esse genero de publicação, Com
pram-se a preços fabulosog essesavulsos; mUito maior é a cir
culaoão_dess'es pap'eis, qur são ,disputados· por todos, e aquillo 
ciue muitas vezes. 'em um 'grande Jornal. teria passado. desper.:. 
cabido, é· notado accl:lntuadam ente e .posto ·em relevo péla avi.;. 
dez ou ~ela cupidez que. supp:?!·tam .as coltSà§, prohibidàs. , 
· · A extensão da censura nan . teve, a par do nobre pensa.;. 
mehto de extinguir umá. dmitii'Ção odiosa a:os meios de pro.;. 
s-resso morar e. politico dos povos, outra mais efficaz vóütade 
do que essa, de e~itai' a clandestinidade, que escapa qUasi in.;: 
falliveline.nte á repressão e ntJs jul'gamentos·. 

Si quizerdes cohibir a· imprensa coin rhedid'as eXagge
r'adame11Lé' d!•aconiànas, . às criticas aos funccionarios e aos 
poderes J)ublicos, iustitui _Oréinà'dó do Pllinl?ll'·et~ ql() pa);lel 
secret9. S~m nenlmma.rep~~ssão;, sem ne~humprocesso, sem 

·nenhuma defesa para ·o dllla.mndo, ·qu·erms ·'crear uma'enfer.:. 
mi·dadc que se cüra p'éla prrpria natureza da ·caú'sâ e instituis 
um mal mortal· para aquelles indiiVi'duos 'cUjà honia . quereis 
salvar?! · . · 

Acaso a censura da .Camara ostrellada; acaso a censUra de 
rJuiz XVI; acaso a censura o a persegui~ão do dominio napo
ll:lo.Uico; acaso as repressõ'es c as .viole.n·cias bourbonioas; 
acaso.a prolongàda diotadura e a .. longa noite, .a longa lethar
gia de liberdade rlo pensa nlento,:. que . !'o i o domínio .. do 
3" Napoleão, conseguiram e.v:tar ·na. França o curso das idéas 
como as correntes dos rios? .(Pausá.) 

1 
· Algucm já pOde extinguir, estancar, desviai', por· um mo

monto, a força propulsora a as idéas? (Pausa·) 

,·,·.: 
'' 

Ena:s retomàm serenam~nte ·os seus cursos. 
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Os homens di> _Estado são como os grándés artífices dá: 
J!ingenharia : devem np rovei tar-se da ilnmensa riqueza, das 
idéas .e dos .pensaméntos; para empregal~n na produccão da 
tmergJa .e da lu r. de .que a humanidade carece . para suas gJo.;. 
!'ias e para à sua eterna immorta!ização. . . · .. 

· Aea.so macularam Washington as . aggressões â sua· 
honrá? • 
... Esse mesmo Cha:tnbrun que ha poucos ·dias vos li; Dll 
'Witte, .o tradtictor de E1•s Caine.;.Mav, como todos os biogra
rhos de Washingtdn; não uUs referem que, ·depois de _uma 
longa. e . ohstinàda. campanha de diffamação na imprensa; o . 
lll'ande. Deus'-Creador da democracia Norte Americana mar- · 
c:mva em peregrinação para as . terras da V:irginia a buscar 
na. atmospherà serena c limpidà" do suá Lerra natal o ,o:xy-

' i_:enici .de que _cârccia par~~; tonificar à sua .alrria !'erii:Ja .?. ' 
. _Por _toda .a parte, festivos soavam os· smos; os bandos de 

cayalleirôs _levanta varri o pó elas. estradas; os hymnos .reboa
vam eni cadà canto; :as explosões de. ehthüsiàBmo batiain os 
echos das florestas e as quebradas dás inoritarihàs I 
. . . A campánhil da. iinprerisa fOra iiqinbatida pela imprensa 
.lnst.al .. - .. 

. O povo Norte Americano . respondia ccim um hyri:mo de 
!'·!oria á injustic.a dà cáluinnia da imprensa! -
. . D~ixae P,çr~oj;~_er,,algn_ns . hlBI:ros. mai~ .e. olhae. ifl~ra á 
:Jis~or·Ia sul~rurJ~ricana; para a grande co-1rmã da Federação 
')s!.rcllada: olhae ô Brasil! · . ·_ · . 
· ..• A. palavra. dos Jor..~al.!~t~s não _me:r~ce a, t:esposta· do~ jÓÍ'"' 
naiJstasJ;O ot~JCl ~.o c~s~JS'9i.,9. assassmiO do JOrnalista liberal 
é a pumcão da voz da Jriipren.sa! . . 

· Qual foi. a. cansàijüeiicià historicat 
Cóíripariie a éxciirsãó de WashingtOn ás terras da Virgi

nhi .e.a, dighissãi:i. de nisso i:írimêiro imperador ás íriontàrihas, 
~ t1 aerrliriiás âltíirosâs de Mirins. . . 

Po,r toda part~ ~lo)Jcam a finados os ~inos. das igrc,ias. Os' 
cavalle!ros desertam· as estradas. -~·_casas se fecham. Um 
R iletüiio füriebre reéebe ·pOr toda parte ci sequit.o imperial! 
como tjüê · a riattihiz11 chora· ~in toda a partê ·o sangue inno::. 
cent.e do ,jornalista liberal! A r(3CÍlp()ãO de protest-o do povô 
mineiro echoà . ém todas as almas e em tcidas às terras do 
Brasil!. Estavam cibíilados os di às do primeiro jinperiô I A . 
'mão de Pedro !'que firmára o ·edito de 22, .. coorindo7se de 
:.:-Jorias, se .manchára no sangue do jornalista liberal; derra
J_n~~o oii'! .. $ .. ~àüio .. A~ suas glofias se apagávam diante do 
sangqo q)lc, clamava por vingan{)a con~ra o estran~lamento · 
·<!ii · lioordàde .i:Ja .imprensa e ,iámais .a . hi·storia calará como 
i.üri .. sigrici do indeperidenc~ e de altivee da· nacionalidade 
nasiíimbe, o protesto .das . povoa~õCIS mineiras; hosanas tle 
gloi'ia·s Cf:4.e .• is cri:inéO:s d~ .. Minas ,repetem e que as matronas 
lhes ensmam, como guardiãs sngraâas das · arcas, santas da 
honra da terr'à. da inconfidencia. . . . .. 

Em Washington, a. aggrossiio da imp!'ensa é mais uma 
C()l'Ô!i d~ zrl_nrt,yrio qu c .eng·l'fnàld~ n fronte do STànde sol
dado, do grande fundador desso 1mmeillSO templo da demo-
CJ•acin, qtie tl a grande Ameriéa. . . . 

En~re 1168, corhbntei1nm ncremente ·o Governo de .. Flo
ri ano e o Governo .. de Campos Sanes, na sua furia .im~e
tuo~n. tbdâs as paixões do Jornalismo. Mas o bronze funâiü 

. ·::: 

' .· 
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os louros das 1corôa~ immortaes d'ess·es .dous, gro.nld'cs ho
mens de Estado. Um TOO'ez a nossa honra o reascendcu o 
nosso civismo; o outro, rre~stabeleceu o nosso credito, re
:fundiu a. nossa situn~ão finance~i!'a com a restaluração do 

. no~S() crccliío no ex~erior e elo nosso equiHbi•io no in
• ter1or. 

Ningucm mais 'recorda um só dos gritos da injuria. da 
imprensa; mas quando so falia do Governo de Campos Sal

- le.s, todo o mundo até hoj.e se lembra. do dinheiro que a 
sua mão poz nas elos jornalistas col1!'u.ptos, .qno f'>lle ne

. ceBsiLuu paora comprar e susten:tll(r o seu ,Governo\ ·em a 
sun obra i'inance;i·ra. . 

VMe como é santa .essa arma que se quer corromper, 
nos serviços que presta ao paiz. Ella não offusca nem on·-. 
cobre os vossos crimes. Não ha saldos contra essc.s cri
mes, qúcr quando o. Governo ·corrompo os Jornalistas, quer 
quando ensanguenta a terra brasileira com {) ·sangue dos 
martyres de suas pennas. 

QUCi valeu ao Presidente Epitacio Pessôa, qua a. prrin-
' cipio arr.egaçou as mangas contra os jornalistas estrangei

ros, abril• depois as arcas do thes<iui!'O publico, na sua phrase 
lapidar,· satisfazer a sua cupidez e a sua voracidade insa-
ciavel? _ 

De que lho serviu o estado de sitio, a· suffocacão. da li
berdade da palavra, a sutffocação da liberdade rdo. :pensa.,. 
mm~? . . . · 

Os corações continuam a sentir, embora as boccas não · 
poclessem fallar; os C!lrebros continuaram a. trabalhar, em-
bora .os prélos . não podcssem imprimir. . . 

Essa é a forca poderosa da ·idéa; essa é a forya _poderosa 
do pensamento; essa é a forca invenciv.el da opmiao. Nem 
o sangua nem o ouro dcsviarám o curso•:rormidavcl dessa força •. 

0 SR. PAULO DE FRONTIN - Muito bem. 
o 'SR; IRINEUi MAcm\oo - Elia corre através das floras tas 

\irgens, como sangue passá pelo. nosso coracão, qupndo elle 
trala do ritlimo do nosso patriotismo.. · . . . . . . 

.\ nossa imprensa é como a vida constitucional do paiz, 
a grande corôa de louros com que o Brasil ·poude engrmal-
·(Jar-se, na conferencia da paz. · .. · · . . . . . 

Qll!llHin segrodavam aos ouvidos do nosso Embai xa.dor 
.que oramos. importunos, · podíamos responder, como uma 
slol'la para o nosso Brasil que quasi 80 annos de vida r.on~ti
tu·cional podiam compel!lsar perf·eitamente a noit:e eterna 
(la servidão russa. E a voz do nosso embaix:ador cobriu 
os protestos do grande Marchall, elo grande jux:ista russo. 
. · nussificao o Brasil quando suffocardes a v.oz; quando qui
~ordes punir o pensamento; lembrai-vos da · Russia, na llUfl 
prolongada servidúcl. · . .· · · 

·l\fas os cidios estão rendendo jüros; iO's odios. estão produ
zin·do seu~ er.rcilós o quanto maior for a compressão ianto 
maiclr a reacção. E' a I ai inovitavel da dynamica social. · 

Legisladores brasileiros, lembrai-vos ·de que não ó 1 i cito 
mudar o cürso do nosso' progresso, como não é .H cito a nenhu
ma forca humana mudar o c~rso da historia, nem modificar •:! 
~ ii:ec{lii9. da§ :sx:an_dc§ 'f9rca§ Ida :!!íl~w~cza! , ,..: -' · . : _. . . , _, 
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· L()gisladorcs brasileiros, lembrai-vos de que a vo'ssa mis
são não é a de servir as paixões inferiores e subalternas da
quolles que se esquecem, em S, .Paulo, do sangue liberal der
l'amado pelos Jornalistas na defonsão das causas bra~ileiras 1 . 

Lembrai-vos que os ferros que acorrentaram o's punhos 
do ~eijó valem mais para a nossa historia do que· os hymnos 
da Imprensa paga para festejar a admiravel administracão do 
Sr. Epitacio P.essôa o a sagração da posteridade, . através de 
um longo seculd, dos victimados de 42 I 

Que vale mais ? O punhal quQ assassina jornalisl.n.s e {l 

dinheiro que col'rüúJJJe ·as emprczas jornalisticas, o legislador 
que suffoca os estimulas da industria da imprensa, que garro., 
têa a liberdade od'o pensamento, que suffo'ca e asphyxia todos 
estes estímulos de independencia, todos os nobres incitamentos 
de hOnra, .ou aquelles que, no seu labor· constante, são os ser
'llidores do' pensamento liberal, sem se preoccuparcm das egois
Uc.as vantagens e do servilismo dos homens politicas quo dis.:. 
tribuem premios temporaríos. de sua fraqueza e des·honra ?. · 

Eu preferirei con!Jnuar clamando por justiça, neste deser
to, pregador que· tem fé até no' silencio dos éoos. Acredito que 
toda a acção nobre não morre, nem se perde nenhum esforço 
íml)essoal, nenh11ni csforco fóra do toda a preoccupação' po
litica: 

E' a defesa de uma co'nsciencia liberal, que pede do joe
lhos aos seus compatricios, que não deshonrem' a sua civiliza
cão com o retrocesso do um seculo o a laceração das· paginas 
mais gloriosas da dofeza dos grand~~ direitos humanos. Lem
orai-vos de que a nossa re:;ponsab1l1dade é tremenda; os meus 

. esforces desmedidos; aqui,· em calda um desses casos não fo-
ram êom a prooccupacão das vantagens do' momento; mas o 

· temor do julgamentQ ·que sobre a minha honra parlamentar o 
sobro .os meus deveres de cidadão e as minhas. responsabilida- . 
des para oommigo c a minha patria fizeram inclinar-me diante 
do rlcver inabaiavcl do cruzar armas at~ o . •altimo momento, 
nesse jogo não só pela. causa da liberdade, mas, tambem da 
honra da nossa propria civilização ! (Muito bem; muito bem .. 
Palmas ,pro lona adas. O orador é cumprimentado.) . 

o sr. Paulo de· Frontiu - Peco· a palavra pela ardam, 

. o Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Senador. 

O Sr. FauÍo de Frontin (pela 01'dem) - Sr .. Presidente, 
at.t.endeudo . aos dizeres do. illustre relator do orl}amento do 
Interior, . requeiro a V. Ex. consu lf.e o Senado so c•onsent.e 
na ·retirada da ümen.da . que n.presentei o que snbmetterei á 
consideracão da Corrimissão por occàsião da 3' ·discussão. · 

O Sr. Presidénte ·- O Senado acaba de ouvir o requeri~ 
'monto do .S'r. Senll!dor Paulo .de Frontin, Os ·srs. que con~ 
ccdoon a retirada clu emenda, queiran:r levantar·-se. (Pausa.) 

.Foi ·concedida. 
• 'Ence1;racla ·a discussão. 

Q Sr. ·Presidente' - Visive-lmente uão ha no r'ecilün llU• 
mero para a vot.acão. · Na fórma do Rogimento, V!JU man~ 
da.r vro.cedcr á obama4ao. . · -2 

\ 

,· '· 

·, 
'. 
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Procedendo-se ú chamada, verifica-se a ausenci·a elos 
Srs.: q·.auro · Sodró, Justo Chermonl. Indio do Br,asiJ; Ben
jamin .. l;'l~rroso, João Lyraj' (}oní;alo . ;flollemberg, Modesto 
Lc.nl, Miguel de Carvalho, osé MurLinho, A. Azeredo, Her
monpgildo' de Morae.s, ÇHegario. Pinto, Carlos CavalcarlLi, Al'
fon~o C!(p1argo, l<'ehppe SchmJdt., Soares dos Santos e Ves-
P,UCIQ do Abreu (17) . . · 

' O Sr, Presidente -· Responderam á chamada apenas 23 
Srs. Senadores. Não ha nüinero; fica adiada a wtação. · 

O!t'çAMENTO DO EXTERIOR PARA 1~23.· 

. . 
1 Continuação da 2• dis.cussão dà proposição da Camara 

dos :Oeput.ados n. · de 1922, fixando a despeza do Ministe
rió dl,ls' l).c)â~ões ~~teriores para· o exercício d,) !923. · · 

O .E'F, P~~~o ~.e Fronti_n - Peco .a palavra 

q Er, ;pr&siden~e -:-- •rem a palayra o J}OJ:lr.e E;P-l}:ldo;. 

O Sr. Paulo de Frontin - Sr. Presi-dente, per! i a palavra 
para fazer. algumas observações sobre o part>cr·r apresenta

. d9 pel!l honrada Çommissãq. de Fi~anças, rel!lti v:~rpen~e a va~ 
n!ls emendas que tiye a h,onra (Je sub!ll.el.te:r á· consideração 

· do §!ei>iJ'd,O. () illust:re Relator .deu parecer favo,·ayel a algu
,nas d.ess11s emendas, mas em relação a outx•às, entendeu que 
não pareciam justas. Sou obrigado .a fu~darpontai, exacta7 
mente aqu,ellas que não tiverarp parecer favoravel , 

N!!- emenda á :v~Jrba n. 1, propuz .o seguint<': 
' ; •-''' ' , '> • ' • • I , ' , , ~ •' >, , • 

- "'Ailgmentl)-se de 4:920$, papel, P.ara elevar a 350$ men-
s~es as sr.atificações .~e seis d~:C.tylog~aphàs e 11~ ~e~eph,o
n!S~il· e 11. 2$ a diaria. pos corre.ws, . . ·. .· . . · 

A honrada .Commissão consrder·ou a prrme1.ra da emenda, 
mas não a segunda, 'e eu pedirià ao· i!lustre reliilorque, com 
a sua bnne-.olencia e neste caso mesmo éom a Sllst, justica, ter
n.inasse a segunda parte da emenda. A questão ,1\ ·uma· des-

. tpeza miníma de setecentos. e vinte mil ré is (:i' C()IiSigna uma 
medi~a que tem por opjectivo unif,or~izar, o que já está esta-

. belecrdo em outros orçamentos. · · · · 
· Quanto :i diaria dos Correios, creio qne foi·. nm lapso nà 
occasião da rG.daccão ~o _parecer. Co.~o ·a · e~oJ1da · eng:lobava 
duns partes e a Commissao era contraria a uma •lP.Rsas partes, 
oeixou de toniar em· ilonsideracão a outra. E' um ponto·'para 
~' .Qual chamo a atten.çãa do meu illustre am1go relator da 
Cominissão. · · · · · · ' . 

. Quanto :i primeira parte tambem não estou de acoôrdo 
oom ·a justificação. · · · · ' · ' · ·.• · · · · 

, «As seis daotylograpbas e · uma Íel<'ph,onista que 
são contempladas no orçamento do" Exl.t>r1.•r, 'inscripl.o 
na verba primeira, ganham actualmente· 3QO$ mensaes 
" .qi1e, accrescido ·das percentagens· rélàtivas á tabella 
Lyra, ·!!9 elçvn.m a 45~$ 't!le.~a~.~ ... Rat!,à. ~ .cp},~.e .filJ~-
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ceira ·que atravessa o paiz neste momento, a Gommissoo 
sonle não poder· attender á emenda do stm illustre au
tor., 

Mas a razoão que determinou a apresentacã<~ da emenda. 
náo foi propriamente essa. l•'ui que eu cnnsJdQt·c; que eram 
.o~ dactyJographos, quer Lelephonista, como sendo urna condi
cão de profissão, quer dizer, em urna situação do remunera
~ão sqpcrior aos 5 serventes. Não foi, portanli•, eom o obJe
c!ivo de augmcntar vencimentos de accôrdo com o que pode
ria. /JP.r justo: foi a,penas para evitar que houve~rie uma equi-
valencta e acho não dever existir, e que ~e poderia remediai' 

· llOm uma quantia rclati:vamcnto modica de 4 :2ú0$ ·por ·anno . 
.11'oi por esse motivo que, apezar da situii.C'ão financeira que 
utravessamos, apresentei a emenda. E' esta a jusllfica&íio que 
faço em relação ao motivo que tive em vista. ·. · 

O SR. NiLO PECANH.~c- Aliás, s6 agora é que ex-iste essa 
telephonista; _ · . · 

O Sn. p,~uLo DE FnoNT!N -. Se ef:l'ectivamt>n!e o pessoal 
não. é necessario, se nãq são nomeações eí'fectivàs, seria me
lhor que se red•uzisse o numero, e se desse melhor remune
racão, pois que não affeçtaria á siluacão finanea1rn. Em. todo 
c;aso, chamo a att.enção do ilh.js~re relator; para a!' pondera
ções que faco, e senão puder conseguir pari)C•!r ravorav.el á 
emenda, terei, pelo menos, mostrado qual era 'o· ~eu objectivo. 
· . · Quan~o á outra parte, os Correios, S. Ex. puderá attender 
en1 ·terceira· discussão, quando renovarei a minha. c>menda. 

A segunda emenda teve pareoer favoravel, referia-se a 
sub-consignaç.õ.es da verba terceira. Esta foi ac;!r!ila, e agra
deço ao .illustre relator o voto favoravel. . · ' 

. Na terceira e.IJ!enda reduzia,se de cincoenta ~ontos, o~ro, 
a segunda consignação relativa a congressos e conferenmas. 
Diz o pa:ecer: · 

cA segunda consi•griação da · verba· sexta . (Con
gt•essos e Conferencias) é destinada a amparar .a d~s
peza relativamente ao assumpto da verba nó exterwr 
do paiz; Ena ·de accôrdo com a proposta do Governo 
e tarnbem · a da Gamara está fixada em 200 :000$, ouro,· 
para O• e:wrcicio de 1923. · · · · 

O (ffivern(). tendo já em vista o. momen~o finan
ceiro reduziu de- 50:000$ na sua proposta, pois a v.er
·ba votada para o exerci·cio de 1922 foi de 250 :000$000. 
·Por arhi se ·vê que já- foifeita uma reduccão bastante 
grande e que outra seria pOr em difficuldade$ a admi
,nistraoiio. .A Commissão é. pois, · cont.r11ria. a emenda 
n. 3, achando já: sufficiente. a reduccao fel ta que w-

. pr:esenta 1/5 (uni quinto) do areamento passado,. · 

Peco venia neste ponto. para di'Ve·rgir do parecer do hon
rado Relator da C'lmmissão. O anno de 1922 foi excepci,onal. 
Foi o anno do centenario, em que os congressos e as confe-

. rencias que foram realizadas aqui nos. obrigaram a corres
ponder á · ge.ntilezo. com que os diversos paizes estrangeiros 
se fizeram repres:entar; quer· por embaixadas espeeiaes, quer 
pelos seus embaixadores daqui, mas com credenciaes espe-

. Cill!e~: ;De modo .g~e essa Y:erp~ er~ Ç~9~.~§ar}a~ . . . .. 
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•Mas1 Sr. P.residente, o anno de i!J23 não· ést-ó. nas mes• 
mas condicõ•es, de modo que podemos economizar, tanto qua-n
t,o passive!. O Gov.crno na sua proposta,' já tinha reduzido 50 
contos, Duro, o me parece que poderemos reduzir ainda mais. 
O orçamento do Exkrior ainda está em est,udos1 ·e com os 
córtcs que 5·CJ'ãü feitos, tenha espe.ranca que o 1\iustrcJ Re
lator desseo m·c.amenl:o, ·cm conferencia com o Ilielator da 
Commissão 1 ele Finan~•as da Camara, cheguem a con-. 
clusão de que se póde fazer a.u•tr.as reduccões. Cincoenta 
contos, ouro, são 200, ·contos papel, ·Quantia esta que na qua
dra actual não é para se desprezar. Estou de accôrdo em n.li.o 
se, C~liminan pnr compl•cto os congres&os, mas incontestavel..; 
menLc, Q111 1923, não tCI'·CIDOS muito a effectuar. Acho mesmo. 
que sc•ria .q caso do Brasil niio se faz,er !'<}presentar na Gon
d'crcncia Americana do Santiago·' do Chile. . . 
· Como o Senado sabe, a nossa chancellaria apresentou 

uma suggestão, que ~ever·ia ser recebida de braços abertos 
pelos paizes a quem foi dirigida, (apoiados), cujo objectivo 
era o estudo preliminar das medidas que seriam ·votadas na 
Conferencia Pau-Americana de Santiago. Déram, porém, ou- . 
tra significação (t suggestüo brasileira e a imprensa argentina 
moveu uma farto campanha, á qual 'felizmente a ·imprensa 
brasileira, não desejando de fórma alguma peiorar a· situacão, 
não deu resposta correspondente á fórma um pouco aspora da 
campanha movida. . · · . . ·li 

Devemos,· entretanto, nos felicitar pelo modo por que foi · 
· encaminhada e resolvida a questão. A nota· da chancellaria 
argentina declara que está de accôrdo, mas que não poderá 
por falta de tempo comparecer cm janeiro á conferencia pre
liminar proposta pelo Brasil. · . . · · · · 

Essa declaração, · Sr. Presidente, poderá servir de justi
ficativa ao nosso .não comparecimento. á Conferencia Pau-
Americana de Santiago do Chile. . 

De facto, Sr. Presidente, quando essas questões .inter
nacionaes não são discutidas preliminarmente, os paizes não 
chegam a' um resultado positivo. E' o que tem acontecido 
com as varias preferencias européas, relativas ao problema 
do. reparações, como aconteceu na Conferencia de Cannes, em 
seguida com a de Genova e depois na· Conferencia da Londres, 
que tambem não deu resultado, da . qual fazia parte o pri
meiro ministro inglez, e notavol estadista Lloyd t:\eorgE• .. 
Agora reuniu-se novamente outra conferencia em· Londres, 
que teve de ll,çliar os seus trabalhos sob o pretexto - que sa
bemos ser um pretexto diplomatico -·de que o primeiro mi
nistro inglez Bernard Law .não podia continuar a tomar ll•arte 
da Conferencia porque os debates da Camara dos Communs exi
giam a sua presença. Si a conferencia 'tivesse sido em Paris ou 
em outra qualquer cidade, isso poderia ser uma. explicação, 
mas' como desculpa,- parece;,me que foi muitci mal escolhida. 

· De modo que não chegaram a um accôrdo, · sendo neces
sario adiar a soluoüo da questão para que novas medidas pre
lirriinar'es como em geral se chama - pour parle?· - que per· 
mittam chegar senão a um . accôrdo completo, , pelo menos a 
um !liCcôrdo em relação a certos principioe. ·. . . • . 

· · iE e:>:!actamcnto o que se está dando na Conferencia' de 
Lausanne, onde os Alliados se entenderam préviamente, em 
\m1 · accôrdo perfeito, a cerca de todas as questões importan" 
Les. Sobre a.;; questões secunda:rias temos visto pelos tele" 
srammas, que a tendcncia ora ó favornvel · á.. Turquia, ora 
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em. sentido êonkario. Em Lodo o caso. o plano estava Ol'S'IWlÍ" 
~ado, as ba,ses, perfei Lamento· definidas, e não havia risco ·de 
uma dcsintelligencia no começo da Conferencia. 

Em Santiago estas llJCdidas preliminares não podem .ser 
levadas a effeito. Uma. das ReJ2.ubllicas sul-america,nas, o 
Perú, não toma pal'le na Conferencia; já o declarou official-
mentc. · · · 

· · Não ·tendo · ha,vido estas medidas preliminat:'es para que· 
pois arriscarmo-no.s a, comparecendo, ficar. talvez r.m .uma 
situação do minoria ou pelo úwnos ode divergeneia, fMto esse 
que .ôepois ·poderá ser intc.r.Pretado, aliás, como ·sempre é; · · 
mal; dando-nos intuitos .inilita!'istas, á vi.sta da, reorganização 

· do I)Osso Exercito c das medidas que temos tomado em rela-
. çfi:o li efficiencia de nossa\AI•mada, depois de um· per'iodo em· 

que ella'muito ·soffrcu c. não foi convenilmLemente: desenvol- . 
vida;· podem mesmo dizer que a· nossa tendencia· exclusiva. é. · 
a hegemonia. na America do· Sul, o que abso!utamentê não. 
temos em· vista . · - ' . · · 

. O :Sn. BERNARDO IMo.NTEIRo -· . Apoiado' .. 
O .sn. PAuLo DE.: FnoNTIN ..:... •r.t•alando-se 'desta questão, · 

UiPI'Ovei~ei a . occasião pal.'a emittir a ininha opinião so- . 
. · bl'e. o assumpto mosLrimdo que, talvez, fosse passivei uma 

• solução por parte do Governo, apresenta;ndo a mesma mzão, · 
a mesma excusa ém .relação à Conferencia preliminar de Val'
pacaizo, · pai·a compat•ecer á coitt:~rencia. de Santiago. Não'" .. 
posoSuindo nós • os::clemcntos prévia mente mais ou meno·s es;. 
labelccidos ·e 1lão havendo uma...pólitica precisamente defini-
da a seguir nas sessões. dessa Conferencia, melhor será,, talvez, 

.. abstermos do comparecer á ella e evitar os inconvenientes ·a 
que ha pouco a,lludi. . · · .. . · · . . · 

. ' . -
.· A emenda n. 4 tambem não hle.receu a a;pprovação do il- · 
Juo:;Lro Relator e da Commissão. !Esta emenda refet·e~se á . · 
verba para ·serviços Lelegraphicos e sobre, ena· a Commissão 
diz: · · · · · · 

· ·· «As ~onsi.(jerações ilo. illustre Senad!Jr DI' •. Pa,ulo 
de Frontm,. mas, · convém notar; quü uno ha .sempro · 
.esta . uniformidade· no serviçn c que a administração 
reput:a'necessaria na wlrba 11 dotação de 120 ·contos de 
réJscem cad!l con·signaçiio. ·A· Commissão é pois con-

. traria á emenda.» · · . · ., · . . · . · 
... :. -

... · ·. Peço· vcni.a aind!i ao i!Iustra' Relator· pal'a pondÓrnr que, 
. si· :S :o Ex. concoL•da !Ia il,runldado ·das· duas verbas, . eu estou 
· do àccõrdo.: Mas,. c.ntã'o devemos .transfom1a1' a vcriJu de. 120 
contos, ouro, em. ·:1 20 .conto<>, papel. ... · 

. o sn: BEn.NARDO MO!~~·mno ~ Mas esse Set•viço ú elo Ex~ 
· f.Cl•ior para cá, portanto, deve ~er pago em çuro. · . · · 

o·· SR. Jl AULO J)Jl FnoN'I'Í;, ,....... Mas o. administraçã~. l'Oputa . 
llicce.ssaJ•ia; o.o QÜI! en disse équó"uma vorbaera cni ouro. 
n n Ot!Lra um papel e que .l.odo. o ~orvir{O tolegraphico a não. 

, sm• o mLct•no e pago em ouro. A \\· esLern cobra u;; suas taxas 
do accôl·do. com o cambio,, <lo mesmo modo qno toda,s as com
panhias ll'legmphicas ostrangeiras, Ass)m, pat•eco. que, quan~ 
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_ ~O ~O cJ:.le~ll.l' 11 ,autoriz~ CO!'tOs, Si UÜO SO Chegar ao ponto que 
md1queJ, se o faí1a um p11,1•te ao· menos. Cento ,e vinte ·contos · 

. não é 'bem uma qua.ntia ·l·edonda; poderiamoà redllzil-a a 100 
contos. ' · '· · 

0 SH. IIEIIN,\RDO MON'l'J;llHO - •Mas O servioo é . muito 
snnde. · ·· 

. . ' . ' . - . .· 
. ·. · · · O sn; PAULoDE l!~naN'l'IN ....;.; O !'eceio está em se-servirem 
. dos telegrammas .como capa; Senado :feita a justificação ·das ·. 
contas com ()S, reei !:los_ das. compa'!lhias· telegraphicas, _não .ha., .. . 

. · _·ver~ ·ctuvida_~lguma. ·o servi~. telegrapnico·comporta muitas :, 
· ~outras que _vao por conta dos ·1.elegrammas. . -- . 

- · A en.ltmda. n. ·' 5 tambem _não. mera~ eu . parecer -com pie-' 
,tl\mente favoravol. Em_ todo .o ca~o; 110ee1tou-se_ uma pequena. 

. . . ' ' . .. .. '- .. " . : . . . ./. . . 
. . - o SI\, B~mN4RDO MoN.T&mo --: E' .y~rdade houvQ uma pe~ 

l.'educoão... -~ --~ .. - .· ·· . __ ·. - ; · . · .. · . :. ·_· --. 
,QU!Jna r_educcão. ..• ... ( . · · ç - · . _ _ · ·: -

· 0 Sni- PAULO Dld1'nÔNTÍ.N ..,.;., ; , que,, PIU'II~ o ÕXerciciCÍ ac- _ _ . 
. tua!, omquanto .não se--pode fazer a_ discriíninacão delalhacla 'das ·_. ·-. 

· • ,verbas, {)elas_ distancias em que se .aoham·:divei·sas embaixada!!- . 
e legaf}Õ!ls· a _não :SB!' por tolegramm(ls, collocando-se cada qual- . 

; debaixo de sua, rubri.ca. :de aocOrdo· _ nom as determinal}ões · ·-. 
_ Jegaes, sendo. 11ntão, passivei collocât•..:se, _as verbas i;>cssoács . · 
· sob· rubrica ~pessoal» e .·ã verbà c- material·:. sob a': rub~lca. · 
'cmateriàl._. Isto ~seria mais conveniente, ·.havendo. às disort
minações necessarias,:· isto· é, do cargo,- ·numero. de funcciona- ..
riose,..vericimentos·.· -.·· --.. :· .. . : ... : ·_· ._--_~_.:~---- . 

· · : ·;En~t~~~to; apezar de àon.irario; '~-P~~àcer satisr~z-iléhnim · 
-jntUito, · .. · · . · . ·· .. -.. :. · _. · --- . · : - . _ .. ·· · : .. • .. · 

:.-. . ,. 

-. 
. . ·cVerba' to•:: · -- • ... ;_ . 

-· • : : Supprimu~O:se >as· g~aiificaçÕes . ~ddÚlio'naes;, dos _ .· · 
. ·con~ule~de ·2•ocla~se a()Junotos:·em ·Nova York,~ Londres, . 

• ~- e Liverpool e do consUI de 1' classe . em Iquttos e de . 
· 2' classe· em~ Baltimore, diminuindo -a verba d(l'i2 .coo- < 
; tós .:.. .. ,. _____ · · .... ·_ :·· ·: :. ·.: .;: .· . .- · · · .. ·· 

.-'' ,_ .. 

. - . ·o s~; BÉRNArmo. MoN~~lRO _:_ Isso jd .•:ror próposto por _ 
__ , :mim no.annq pasl!ado. ·.- ._ _ ·- -~:: .. · ~ - ·~'l · ,,- . --

: ' . o sn. JosÉ EuzEBio•..:... E·não·aooeíta·esto.·anno?. · -• · -. 
· · ·--.o sii . .BERNAnnô' MoNTEin~:.:... PorqÜ.à a :vida em Londres é 
·(lifferente ·, ·· ·. · ... · • _ _._· ... ··-.-. < · .·- ·. ·: ' - · 

·_. ~- ':. Ó Sa~· PA~O ~E .F~~~T;N ;,_;·~obr; .. ~s:oondiçõéâ do Yi~B, 
·em .Londres, Liverpool, Baltimore e Nova York, estou. de; ao-· 

· . ()0rdo; ·iDas oom o· que se:--rclaoiona oom a õ!dade de IqU!tos, 
mll_o:·· · . -· _ -· · · .. · ---__ . . .. -_ •·· .. ~:: -· -~- --·• -·· - ._ .. 

- ' · O Sa. BEIINAaoo • MQNTEin'ó -~ As· info~maoões Jll'Ostadas · · · 
troràm de d·uc aa condtoõés de 'vi~da ·nessa cidade ·tambem são 
precarla~ .- Essas graLiflcacões fQram obtidas•l;lW vir~ude de re
i!P!:e.~enta.vllº tun!i.aroen.tadu, apr.ei\Ontada p~IQ;Q.o~ul •.. - _ ~ _ . . . ,,, .. 

•,· -. ·. •.' -..; . ~- . __ \; .· 
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O Sn. P.\UÚ> p11 FnoNTIN - Apenas. file~ esta exdepcão. · 
Não ,creio que. aÊ' despezas .cm !quiLo não ·p!>ssam ser inferia.,· 
res ·U.S ·das Jegacocs c embaixadas que ~unccwnam em Londres 
o Nova York· e naquellas de cambio . ouro; ·como as da. Suissn, 
Hollanda e outras. · · · · · 

- ÜS VeDcimenLos do 2' SCCI'Olurio mal 'correspondem ás 
suas nece,ssidades. Pai· isso, desde Hue .não ·se deseje eliminar · 
a. meddia para todos, seria, talvez. justo; si_nãoJosse asHuaeão 

. financeira ac.tual, fam· uma modificacão'ne&~e :sentido, de ~na~ 
neil'u ·a· collocar ·todos elll sítUâQiiO correspondenLe. · 

A'·omenda n. 7 .teye p'a~·ecer favoravel., . . : . . · • - . 
A.•emenda n. 8 é·1dentwa •á emenda n. 5. ·Em parte foi at.:: · 

· tendido o seu objccLivo As' sim, não tenho obsili·vaçõos. a Jazer •. 
. Eínonda n. 9'·(Lt!) : .. ·. ·. · · · 

' ··: .:· :,_ . . _·- . . .· 

"Verba U: · · .... 

. Rech:i.~a;.s{de 100_ oon.tos, ,riuró.:. · · : ·~ 
· , .ió.paz·.eoe~.ê~ cÓ'm~s8iio é o s~S'liintà (ú): ·.•· · . 

' •I ·, . • . 

. . .·· •· - . cA. verba ú é _d.esti.itada. a desp~za~ com:_!ls ajudas 
. . . . de custo dos funcc!OnarJOs diplomatJCos (L COnsulares.: O 
· · · órQamento de 11922 co:~sigua.umã dotação de 320 oon'tos; 
. , , :Isto -que1: dil~Ol' ·;que ella já l'oi.: diminuidà do 20 conto~. • 

Está.diminuição .. não ,se -elevcu a ·mais, · naturalmente 
devido ás nàcessida.des da: administração •.. COill' efleito, 

.. é essa p1·ecisamente a verba que é sempre re!oroada com 
·· uin ·credito su·pp,lementar ,duran~e cada exercíeio. lOira. o. 

··orçamento deve-ser-cousa. real•.e nunca apresentar"fa- · 
"-: lbas CQlliO essa.: O ... Goyerno está no proposito de dími- :. 

· nyir o. mais· que pu~er, as suas despooas eom·relaQão âs 
. ·. aJUdas. de custo; ev.1 tunda as · frequentes rcmoaões. . :A. 

Commissão.é iióntr.a.r:·.•, á emenda, pois si· ella ainda não 
representa J,lma verdnde, muito níenps cdirilinuida de tão 
. e! evada. .so.mma ~, - __ __ · 

•.. ·. ~: Ó mÔtjvo pelo qual J?~OpllZ -~- r~dllcéfio; f~j . a.present!idO ... ·· 
Nao ·só·: sob ·O ponto de- vrsta. da ·despeza,. como _sob ·.Q ,ponto de· . _ 
,vista da uLilidade···da perma.nencia dos nossos secretarias· nas.· .. 
tval'i!lis embaixadas ,e legãi;ões po:.· um periodo joustifioavel, a 
~educoão. da ajuda-de c_usto se 'apresenta. como justificaveJ;. Este.·· . 
. foi o prinoip~l objeotivo.da·emonda.· .Sei crue.-. · embõrá•. ex-. 
ccpoionálmente, •O as e~cecões. quunc.lo-se trata de. despezãs :de-.· .. 
rvem ser .considera.das;. porque. não deixam. de importar · em : .. 
dispondio .;,..;- cor.tos :!pnccionarios diplomaticos -desejam ·con:.. . . 
!ltn.ntemente· 'a sua: .transf-er·~ilein, J)ctra reoebei•em a ajuda de . 
custo, sempre pa·ga em :ouro; . -::_, . · .. , . · · ·, 1 · · · 

... · .. ' . . . ' '·,. . . ~- ' ... 

. . . o sa:·:i:máNÃiu>o MO~'Ilil~P:....... Exactamente. . . . ...... 
·. o Sn; PAuLo ·nE"FMN'l'JN ..:_ E' preciso attender a ie!ises m~ 

conv·enientos, sobretttdC\ na .:at<n-lciie> actual. Si não pó41 ser to~ 
talmente· illimin do, pelo menos· se reduzam as verbas no· mi~ 
n.imo. FÓi eslo ·o· objecLivo da omenda que não foi àccei~a pela 
illustrtr Commissão, qüa cnLendonão SOI' ainda o momonto, por~ 
quetem havido creditas supplomemi.at·es. Mo quer dizlll' que 
.os abusos 'vão muiLo longo. f:ii.jú. ·ooqseguir ficar. ~ómente· na " 
iV~r):ni, já se to~·á qbtid() alguma cou§l~··-': 
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10 .SR. BEII.NAIUlo MoN'l1EIHo -Ao menos, não haverá razilo 
para pedido fle novos creditas supplementares. ·· . ' . . ' . 

/0 1Sn. PAULO DE FRONTIN - ... e O Governo poderá evitar•, 
tanto quanto possível, essa modificn(}íio que devia ser de qua
tt•!J em qualro annos, porque é ·exact.amente o período deter-

. minado polo Regulamento do Corpo Diplomatico...-para a vin
cin obl'igatoria, :vor s.eis mezes; para que os nos:sos represen
tantes dip!omatwos, mi.nistros e secretarias, estejam sempre 
ao . cOrrente da situacão do nosso, paiz, Seria preferível que · 

· tivcsscmr:s menor. despeza nessá ve!f'a. · .. · · · · 
· O Sn. PRESIDENTE - Está terminada a hora .. 
• • • j • • 

O SR. JlAuLo DE l!,RONTiN - v. Ex. ·me permitt.irá ,mais 
· um minuto, afim .de concluir as minhas observações. . . · 

A emf,!nda 1 o dizia: c~up'pi·imam:-se as. palavras cdiffe- . 
r~ac:a de cambio,, A Commrssão concordou. com essa emenda .. 
Ql•IIçordot) . iguall)'lente com a de 'n, H e mostra~do até que 
c)c·n uma 1dea do !Ilustre Relator ·Sobre a propaganda .e a fór-· 
ma pqn qual se·deviá fazei-a no exterior. : ·.~ . . . · . 

' . . ' . ·. i- ' ·. •· .. 

. ·· .·· Quanto á emenda· 12, na qual propuz uma reducção,' .a 
Cornmissãp diz tor feito a reduccão de~ 770 para; 600 contos. e 
qun a reducção riara 600 resultante .da minha .emenda,' deteJ;- _ 

. minaria. uma .insufficiencia. Não. creio. A quéstão. de limites 
· nü'·' é ·urgente, 'POrque· os tratados existem.'' Limita-se apenas· 

ú I ocnçíic . de- terrenos. Não quero que .se ·dissolvam as ·com':' 
mi~sõr.s; apenás indiquei qué as duas CO!llmissões' tivessem a 
me~ma ·verba. Parece-me q'ue 600. contos ·eram. sufficientes; 
Snl'ia · uma· emenda quo _poderia sor a~ceita. em 13;' di·scussão.' 

Eram estas as consid~racões que tmha a fazer. e agradeço 
ao illusiJ•e Relator o parecer favoravel que deu a varias das ·' 
emenda~. · qúe~ tive. a· honra de. a apresentar, (Muito ·bem; · 
'müito I.Jern .• ) · · ·· · · ·- · · · .. 

I. 

Ó Sr. Presidente·- Não havend~~ mais nenhum Senado!' 
qur queira usar- da palavra, encérro a discússão, .(Pausa,) ·. • · • · .. ·~ . ' / . 

O Sr. Irineu Machado.-· P.eco a palavra pel.a .cmderri: · 
•' I • • \ 

·- O Sr. '!~residente ~ Tem a· palavra ·o ,nobre Senador. 
o Sr. Iririeú. Machado .. · (pela· m·dem) :_;···~si ·P;e~ide·nte~ 

esqt!ecl-me. de ler, no· meu discurso, dous topicos que· oliega;..·. 
J•úm ils winha~ m(tos. .. , : ., . ·· · · · · 

. ~romei perante 'o. ·publico e á imprénsa o. compromisso do · 
.. ler no S(!na.do todos os t.opicos censurados ·~tu que··seus- au-
. l.lil'cs receiem s.w censurados, · . . . · · · · · 
. .·. São r.s' seg~inles, .que . farei inserir no meÚ discurso. 
(1•wst1'11 rbúi,, tiras im.pra~sas.) "' · , . · · : . · · . · · · 

. . O Sn. PnEsJDENTl~ c:) -·. St1:ieito ft fiscnlizncão da' Mesa, 
. desde r1uo v. Ex. hão os leu .. · . · . . >' · · 

- · O r:.n . .TmNEU MACHADO .-. Pois,.- Sr. Presidente; vou Jol-os 
· i.nl.rgralnicmlic, se V, Ex. nssim o deseja. · :. · · , 

·' · · ,· (') · Pcw o!'rlem da Mosa, !'o i supp';i)mido um dos to:-
picos. lido:; pelr,. Sr, Senador: Irino).l Machado. 

• 

' \~ .... 
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· O Sn. PRESIDENTE - Ainda assim, a li-lesa exorcor:l a .fis-
calizacüo r egimcntal.. ·· , · · · · · · 

. O Sn. · IRJ~IllJ MAOHÀDõ - Bem, mas vou lei-os. . 
'·. . ' 

· PROCESSO INTERESSANTE 

'. A situação angustiant~ .em que se encÓntra o paiz, curvado 
ao .peso de tremendo def:te't ·e com as arcas do Thesouro ·com-

.· p~~l.aJl?ent.e I:Rspadas·, levou ps !esponsaveis pela sua marcha . 
. . directiva a .-proclamar a. nAM8SJdade .dei umas -tanta~ ·inedidas · . 

tendentes a asseliurar/ um· desafogo relativo. Entre essas me
didas figurava de um modo formal a delibera:ção de não fazer 
transferencia. de funccionarios de umas . para outras reparli:.. 
cnrgos· novos, .fosse pelo preenchimento de vagas occorrantes. 

···Era uma deliberação positivamente acertada e que daria -
os melhores resultados, si não fosse, .como está sendo;. bur- . 

;lad_a ·por uin processo muito interessante, que consiste na 
1.rnasferencia ·.de fnnccionarios de umas. para outras reparti- · 
()ÕeS, OU, a'inda, de UIÍf ministerio para outros. · ·.. . . ·· 
· . ·Nilo se fazem nomeações. novas, ·é· bem verdade; mas. au- · 

gmentam-se as despezas do m!'lsmo modo ou de: maneira ·mais 
gravo ainda, porquanto·· o funcoionario transferido passa a 
perc(lber 'vencimentos .no. ~ovo cargo. que vae occupar, ·mas· o$ 
que lleixà dé.receber na· repartição de que sahiu são pagos ao 
sou substituto. · Re'sulta 'dahi evidente augmento de despeza, 
por . isso qúe' càda funccionario transferido repr,esent.a dous 
vencimentos. · ·• ·· . .. .. . . · . 
. Não. teem conta ne.m medida-cos:·. funccionarios .que se-

. acham~ nestas condições, porque •- d~ga-se de passagem.- ·•· 
nunca hoúve situàcão administrativa em que os gabinetes dos . 
ministros offerecessem; no que .,concerne a. auxiliares,. um es- · 
tado plethorico como o que agora se obset~a. , · · . 

.. Seria demasiado enfadonho enum~rar _todos os casos da 
-que temos conhecimento; mas a citação de alguns de1les bas-
tará parédllustrar: quanto .fica dito. . .i ' · ' . · · · 
· No gabinete :do Ministro da 'Agricultura, por exemplo,"-Jst.á n ·Dr .. Francisco Coelho,. 1• official do 'Minist.erio da Viacão; . 

. ·no. da .Guerrn.- ·está um chefe de seccão de _uma repartição da·. 
Agricilltura,.e na Secretaria da .Policia; um auditor de guerra .. 
Mas'o rrii11isterio :qne bate· O rgcord, nesse partiCJ:!lar. é O d~ 

· .Tustit;a, no. qual .se encontram: Dr. 'Carlos de Farra Souto~, 1 ·. 
delegado. auxiliar; Dr. ·Sylvestre Machado. delogado do. 6• .. cus- . 
. t.riOto· Cor.onel ·Pio: Dutra da Rocha; escrivão. do 13•. -d1strw~o. 
que n~o foi reeleito intendente municipal; major Carlos Re!s, . 
fiscal do ,2•· batalhão da Policia, :Militar." o. Fernando _de Far1a, 
i • offioial da .IDirectorio. GeraLde Estatistica. . . . . 

·. Como se vê,· não se.:fazem nomeações .novas; mas. para 
augment.ar .as desp_ezas -;- conv~nhal)lo•: - o proce~so de re

. quisições ·ou :transforenClas, ora att.mgJl)_do ·ao zemth, nilo f! 
·. menos. efficiente. 

Em~u.sez · du_ @~u. :. 

(D'O ·lmpar,ial.) 

OamÓ o Sonndor viu. niio •h a 'nada de. inoon~onierrle' nos 
dous topicos qt1e ·acabo de ler." Não so comprcl.rnde por que. 
a censura impediu · sun publ icnçüo . . , 

', 

' 

'., 

','.', 

,-,,·_ 

' " 

....... 

. .... 
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o Sr. Bernardo Monteiro ·-__ Peco a palavra.' 
' . . . ' '' . . 

o sr. Presidente __; ~em· a ·PlÍiavra o Sr. Senador Ber-
. · nardo Monteiro. · ·· .·:· -' · 

, . - . I . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
-O Sr. Bernàrdo_Monteiro- Sr. President•!, desejando a, . 

:Commissfio _de Finanças- apressar seus trabalho~ .. dei· pnre_cer. 
a 'J•oRppito de di'.:_crsM ~meneia.~ ~ohre as qunes_ ~Cf.!hou dffazer. 

·_ v.urias pondern~ocs _o _I Ilustre ~onudo.r pelo . D1str:cto Feder!}_!.; : 
. ., . '\ ' . . ·. . ·. ·.• -· ' . . . ... '. -· •, . '~ ..... ' - . ' ' .. ' . 

··- o orcnmerif.o _tem elo· voltar novamente á CommJssüo,_ afim ... : . 
.. - ... de qui: ari-cmlmdas Eiüjanr (Jút·.elltl~shfdudiúJ: Nê~é((iuom!lnüi,'.:-. 

r.millirei um nov.o .:pnreccr a respmto.. .. .. ... -
. · Ern o quc:tinha'n di~er. (Muito--bem',) -- - :> .. 

·' . - ' .,_ .. ·._-. ~: . . ...... _ . .- ' .. '".; . - ' ::' --.~ 

. · O Sr. Presidente - Estando _t.erminnda a hora da sessl'!o, -
v,•u lévant.al-n. - ,,_. . . _ ·.. . . . .. -• . , 

· ._ •. Designo ,pnr.a ordem do di~ d~ .sessão :de segunda,-felrn· à~· · 
seguinf.es ·mat.crJas:. .. ' •· •: , . . · · · · . - -. · . ·- . : 

_. .·._ •••••• ·..:..·. :·· .. --- • • • .' ~ -- ... ' ,.··. ?· •• ~ • •• -. •' •·• .. 

. _,._ >. Votação;_ cm 2.• discUssão •. _rln pr.oposicílo da ·.Ca~à.~n d~s 
__ Depuf.nqos ·n. :17~.- ~c :1922, ,fn;nndo n·_despeza c)o. rt{m1sterio .. 
da .. Jt1sf,1ça o Ncg~c1os Int.eru.)res· ,Pil!'a o .ex~rcJcJO, de. :1923 '> 
(com :1Jm•ece1~ (av_ora.val da. -Ço~m1ssu() de._..~wanças •. n,·S74;·:. 
dP f92Jl) '. ; · ' .. . ·. : . . . · ·,: ·- ' < ·-.· . .;, · .• '· . 

'' ~ •• • •• " '~. ~' • • • ';· .. :.. • • • • .. > ••• '. :,. , .• , ... ;· • -.·· • 

~ ·. : · . . Votnofio; _cm')• ·disêu~~iio •. dn proposiÇão .dn CllJl'!a~a d~s- · ·•
. ,Depuf.ados n ..... :de 192-, fJxando,,~ .. dcspcza do Mmisf.orlf? -
· .;dM Rolaoões Ext.crrçrcs:para .. (l' exercJCJO de. f923·_(co?n,Pal'eéer :_ . 

_._. í; rt_Com.missão rle:Fmanças -(mJoravel a umas e. contrarw- a :ou- .. 
· .. <tms das emendasàpre.,entadas, n:.37tJ, de-1922);. , ... -

.\ : - ~; _:· ·.' :_.::·: .. ·.·_.· '' · .. ·:·_. -:·~-~- ·. ·. ~- -;, ___ .- ... _-.. _,'_- -.. ' .: .-·.. ~···-:.. -~-~~' .. ··_.>: ""; -~-. _- .. '_:··-: _:·_;:. -~. </_< :_ .. _:, ·--.- .. 
-- · .. -· •· Coritinuaoão da ,s• discussão do -p_ro.li:ioto: âo:Senadó'_n. 35, ·. · 

. _do. ill22; qué rr.gulilmonf.n a~ liberrlado do -~imnrensa. (com. •mb- ·_· · 
,,~itntivo da Commissão de l!tstiça .e Eeuislação· e parecer .sobre 
a. emendas ap'resentiul(IS, n.: 221, dcU92í!); · · ... __ .. · ... · " .·. ·-·: 
... ~~- -:~: .--_ ':·. -· ' ·'· .-.. ". ' - ~ .· -· ··: .. --~ . . 

. - :· .. :_ .2• : .. diseussüp_:dn· proposicíio .da· Câmara: ·dós·: Doj)ut.ndos . 
·-·_ ,n 2!i9, de 1921. crcnndo. um Conselho do Just.ificaciio parn os . 

... · ·: o[fioiaeÁ ,do. E:~:orci~o 1r d_a·Armadn,_,quando acc~sàdos,·~offi:. · 
- · _ · o.nlmcnte:,ou _pela, Jmpr.onsl)., do haverem ·procod'Jdo •incorre- .. 

c_tnment.e no dcsempon)to dn sm1s :cargo~ 'oti cQmmissõc·s .("com -
.. Pfl1't:cer.- {a!J01'amel. ·da:· Com_m.i.wio . de .N·arin.lt.fi;·c ''Guerra,' .ri!F · 
'mero· UI/ de 1922)'· · · · · · -·· · · · · · · · · •-· · ·. · ·- · · · · · •·· · · · 

·~-- .,. <.~i·-.' ... ''--~.-~--::-~:.·_,_.·_~·,_._·_-~:~>-:;.,).-_·:·::.-.~:_:·_.·~_::_-··.: __ :·.~·-_:-~--~:···-·_::_: .. ~·-·:.-·-:.· ..... 
_._ . , . :. 2• d(scussl'io '·dn proposicfio dn Cliriiàrn -__ dos ·nept:it.ados · 

··. · ~-- n 21. de 19.22, flxando:.n: quo_fa dQ· fiscnliznclto de .. bmfcos ·ou 
. ·~ r.~:sas lmncarms . ( com.::.rmrecf!7' fn.vnraval dá 'Oommissüo dá _Fi-

'·:- · 11a,nças n: ..• ~U;·rlar}9!!2);, · ~. · -~ ,· ·: · . " •:::. · ··. - - ~-:. · .-' --
.. •. -__ ·· . f •. di:cictJ~siici 'rio J)ro,ic~f.o ~o S~ntti:Jc(~.)§Íi, rtn' .'fi>22, nínn:..' 
· · ___ :dnnrlo prnmmr com; ·n. cr,mntm~ ,rlo.--10:,000~ ao.lnvradOJ~·-que 

.: provar haver- consf.Jf.)JUlo · nalmnros : rlo ;coqueiro~ no.··.lif.toral 
__ · · do.nn1z, c,ontJmrlo mà1s _rln, 2ti, 000 nés (com. :rú1rcr.rw favóravel 

rla -~o'fl!m:,ssfindc qonst1.t1ução, n. 2M, de 1922) ;~:. > : .·.· _ -· . 
.. ·. _-·- ·1~ discnssão r:lo pro,iccfo' rlo Simriéio n. · 55,· ile 1922, -reco:..

nhor.onrlo. CO!l]O lnstil.uioão,_.do uf.ilidndo puhllcn n Assooinr.ão · 
rh Fôro•do DTsf.ricfo Fcdernl (com ·1Jm•eco!f{avomvcl dP.· Com· 

: , ·misSão 4~ Çorzstitttiçao, n·; 244, de 1922) i · ·-.. < · ., ' .. · :_· 
r ·-,• 

., .. .... '"•' 
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. · DisGU.!Isão. unica do .vero do Preféito do m~rict:o Fetlera!! .•. 
r •.. 94, de 1922, á resolução do Conselho. MuniGipal deblil.rando · · 
ferm~o, nas ·escolas e .institutos de ensino da Municipalidade, 

·- -·' 

.. ;: 

o rnmodo de 1 a 30 do ~et.embro. do uprrente··anno. (1!0111. :pare-
P; favoravel da, Commtssão de Co~tstituiçíio, 'li, 303, de 1921) : > 

· • . Discussão 1mica do :veto do Prefeito do .íiistricto .Féderaí •··. -' <' 
. n 127, de 1922,. á. resolu()ão-do Consollü> Municipal equipa.- ·-· ' . ''·' 
n.,ndo, pat>a~.todos .os effeitos, os Vel:lrumen!.os das irtspectoras . · · · J 
dn alumnas dll' Escola Rtvadavla ·aórrêa ·aos· i:llls Iuntmíôhil.rias-- . --~ 

'-rl_~>:iguaL catllgoria orla: ·Esnola Pàuiõ de ·.Frol:ltiti · (1Jlítn ·. parediw . : :~ 
·· contrario da Comrnissáo de ConsUtttfçãtJ1 ti., 329; ite .. /9U) : ' · · · · 

·.--·3· di~cussão da proposlçãoda'.ciífuit.ra i:Já.• ·De)mta!los~. · · .:.;;.; 
· . n, 52, dcd922,-que abre1 .pelo!lli.tilsterjo da Fazt.ndtl.:o llre<IHo ·. ·. · · ::;;:;, 

de :120 :_tiTi$385, pai,'a pilgftfueflt.o lJ:·. Graciliailo · Milrr.ltics d6 · > · ·. -::· 
Fre1tás, cm yírLude _de sentença judillllli'ill· (ciJín r•arecer (atJoO.:. . . ·''•./: 

.. t~vel ~a C~mmis:lri~ de rlna,».ças1 n •• 2!J!J; dr1. IIJ'l.2); · .·· .·· . . ·:·-.'::;: 
·· ·.·. ' . S• d!sêllssllo: tlá:):>roposiÇão dac Cllmara dof DeptitMos:. 

n; ·58'; .de 1922, que· abril diversos creditas pará f\àgtü'neh~ó di:t. •· 
pimsão .o D. Ignacin :dn UoC'llã Vinira; .pilr:t puhliéiiçfib das · · 

-obrM "O S~nàilo o os Slinadlli'es~' ·e ;'Qúasi um i:liiélllo de .polf;. 
. tina. brnsllr-iril:'; para ·gratíffonçlio addlcional . a · funmiinhàrlos _ :::~·-

> ·.da Soo~tarfa dn · Cati1n~ dos: Deputdos (riom pl!!:écer (al!ora- ,.. 
t•cl r!tt Commi.útto de Ji'inattcas; n. :121, de. 19SSl : ·. · .· . · ·. . < c .: =-~i1. 

· .. ·· ... 3' .·:C!ísc~s~ã~-_da. jlropos!Çiio· d~ damara , 'éio• Deim.tados . :!!:i. 
:n' .. : l 30; do t 922;. qtlc abre •. pelo Mlti.fsterio da Fn~enda. -o ore- · · · • · ·.:•, 
dito ~~cci~l-ilé ·li2.:t00$563, pllra. pagamento do: ttUEI é devi.do . , ,.:~ 

- · no. Banco )Jil Credito, Gorai, ccsslonnrftl· de Flllrppe _Montélt>O · . · ~ . 
. , -dr1, Bnri'os • r cnm · pàrécer latm!'(ivêt· dá Com.mimro da .. Finànçaa, · ·:.:::·: 

., · .99
1 

d ., 9o~ 1 .. , · · - · . . ·. . . ... ·. . .:-·r-l . · .n ·---: ,,,, ., ~ (1--:1~ ... r. ;:k. - .... : -· .-.• _ : ::· .· · · . _ ~ -----1 : '~~ 

;~ct;;~;~;~~~~t-i-i:~i:~lJ!~~~~t~e·~r~!~~t:~~sw~t~df;::~.~~~-······· ·._·· .... :·_-_._- ... r·_ .. : .. : ... l~.~.;.:_._ 
. OJ:'ÓS~dns~construcçõcs, ,entre os limites de doze a~ de:r.eseis pott -""'· 
. ~ cento; .-onlcuhtdos· sobrrl' o. custo"das mosmns, rrue se· rcgularli .... · · · • 

· _ pelo: que gefalment.o se pa~a nas ·ohras foi ta~. por administra- , ·· .··· .. ·· ·?·l:{~ 
· : ·::cão e dando: oútrns providenollis, (da. Cilm'f!li8:çlJ.iJ de .. Justica P., • .. ··.· • ,.;.;-; 

- Lcoisla~llo; pái'ecer n .. 236, •de 19SSl ;/ ,., .>· · >. · · 
·. •·· .. · ~ ~ 2~ di'scusslio~- da~ ptoposiQ·ii6 da cnmar~ do~ 'DGput.a:cros 

• · :t) •. !02,' do 1922, que/abré; ·pelo Ministerio. A:t- F'azenda, · o. · 
. : . •ci'editô ... esnooial. r! o , 9 :OM$21H; para occórrér áN .. pagamento 

. ' . <Jo-~ quç''E5'.4ovido· no Dr,>Aú!l1lsJo Haddock-J-!oho ~'outros, eni . 
virtud!f dR sentonQn ·judiciaria •. (com..· 1)arccer .. · favora1JeZ-. da · 
.Oommiss/Jo. de :Finançall, n. 827, .de 1.922); .. > •· . · 
.. ·. ~2~ di~Óuéslio<.ila proposiÇttn: dií · Cnmnr:í : doi · J;)eplif.nd\Js 
n, H~. de 1.!122 qt1o á.brf'peliii' Ministcrio .. dli F'\~endn, .o oro
d!t.n esrecial. dÓ. 6S :728$40~. pdrn· pn~tàriiontn ~ln ~o tl de~ .. 

. t~~naJn~~g~a~~~ ~g~!top~:;~~co,;:g~a~~~-~Wa v~~~~~i.~'~nso~~ . ,:::.t~ 
F1'nnnoa8, .n.; 9.90,. de 1922); . . · .. · ···.· · .·. · .. · · . ·· .;.::,ç 

. 2• di~Oll}isli.ó • rhi p)'llpÕsiõiíÓ dn Camnra dm: .'. Doplil.nrfos . . • .. : ... -.·.·:,·,k,;,·:...'_; 

n. i 2!1, . do J 92it conslderanrlo ilr ül.ill~ndo pnhhrn n Escoln ;;•:. 
de .Oommcrci.o .Chr!~t?y~Ç '!Jõlombõ, do PirnbiiJ~hr1 (~om par11-:- :)~ 

.~.i.:~ 
... Jh 

' ·-~~~ 
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'cl!r {a1!U1'(l.Vel da Corn:m.1:Ysão de .Tu.stiça e L~(Ji.YliJ('ÜO, n ... !J.fS, 
ela 1!122);. 

2" · discussão da pí•oposição da · Camat•a dos Depu !.a dos · 
n. 141, de 1922, declarando do ut.ilidade publicr. a .Academia 
Commorcial lofe1'CU1'ÍO, de S Paulo (com parece1• favoraiJel ·da· 
Com.mJi8.ír1o de .Tusliça. o Leoi8l:ação, n. M9, de -1!122);-

• \ I , ; , • ' 

2' discussãO da . proposição da Gamara dos ' Dotm t.ados · 
.n; 143,· de 1.922,· declarando <le utilidade publi...:1 a Associa

.· ção dos Empregados <lo Commercio, do S. Paulo ·(com pa-.., 
: 1'ecc1· (at•m•avel da Com missão de l11.stilja ·e LP:Jislação, nu-· 

.. ' 

,. ·.1ne1'0 st;o,' de 1922); .. 
2' disimssãú ·-i:la PJ:OpÓsição da .C amara dos Deputados .· 

n. 133, de 1922; .. que abre, pelo Ministerio d.:i Fazendo., o ore". 
dito éspecinr de 4 :168$875; para occorrer ao pago.niento de- · ' 
vido ·a·Alfredo HYPP'Olito Estruc, ·em virtude de sentença .iu- '· 
dir.iaria (com pa1•ecer {avoJ•avol-·da·. Commissão. de Finanças, 
n: .'f82, de 191!2); · · · ·. - .' 

3; discussão dà proposição da Câmara do~· Deputadós 
n. G3, d& 1922, que abre, pelo Ministerio da .ru~tça. e Nego- · · 

- cios Interiores, o crectif.o especial <lo. 1 :426$20!1, riar"a p_ago.-. 
monto ar.• · Dr. · Octavio J{elly, ,iuiz ·récteral .. dá. 2' Vara; nos 
termos do decreto n. IÍ.831, de 1921 (com .par~cer (avora1Jel 
da Cnm.m.i.IRáo.tle Finanr;n.s, n . .22!1); . ·- · · · · "-

~ ' . . . - ' . . '' ' . . ' . . \ . 

, . DiBcussão unica: ao 7Jéto do -PJ•efoito d<l Disf.l•icto Fecleral; . · 
n. 108,· do 1922, .ti resolução. do· Cõnselhó Municipal_ que au-

. , tor!za o ·auxilio de dez"eontos de i'éis, para ·a impressii'O do ·_ 
Alhum dos Est.ados Unidos do-Brasil (norn parer.:m• contmr.io '

1 

1 · dirCommi.wi.o de ·prmstvtu;ição, n. !122, de ·1!122'. · ·: · '• 
.. Le~a:nt.a-se. a· 'sessão ás 17 horas 6 40 '~i nu tos; .. ; . . . .. 

j.. •' 

. ·-....; 
." . ·,. ~ . . . -. . . . . . I . ., ·: . ·, · .. 

NW SESSXO, EM ·18 Dln DE?.EMBRO DE.1922 ... · 

PRilSIDENC!A ~D(l SR; 'ESTAC!ci -COIMBI\.\, PRJiSIDENTEl, Íl A;" AZEREDO: •.... 
_, . ' . . V!CTIH>R.IlS.lDEN'l'.E: . .. . .- , 

' .. , 
A'~- 13 1!2 -horàs àbre-so: a. sossii6, a qú({ coocorrem os: . 

. ·Srs. ·A. Azeredo. bdi'as. Neves. Hermenegildo· de Mol~al}s, Men
. , ·i:lonça. Mart.ins, · Silverio Nory. Lopes Gollr,o.Jvos,"Lauro Sodré. 
. .Tnslo flh~rrr.ont .. · Tndio .. do Brasil; Godofredo ·vjl!mna, .Tosé'Eu
. ?.Ohio, Cosl:a Rodl'iguos,. ·Joiio T~on'ié. Ben,j!1rriin ·Barroso; Elcoy 
.... de. Sonza, João LYI'~. Tob.ioa~ Monteiro, Antonio Ma'ssa, 1\lnn'oel 

· BoJ•ba,· :Rnr.obio dr, Andrade. Goncililo :Rollemberg. Si queira do 
!Menezes, Antonio Moniz. ' · Bernnr'i:lino. · ·.Monteiro, Jeronymo· 
Mon /.e iro .. •Mnrcilio do Líwcmla. ·Nilo Pef}nnh,a.. · Modesto Leal. 
ll\Iiguel de Carvalho; Panlo dr. Front.in. Trinrn Machado: .B,er.., 
nnrdo- Mont.oi1·o, Arlolphn Gordo~· Alfredo Ellis,'. Alvaro. rle Car
v.nlllo, .Tos,l. Mm,tinho. Ramo.~ Ca·inrln: ôleS'nl;i'o Pin/.o, earlos · 
Cilv:nlcnnti, Gc-noroso M!J,l'qno~. A:ffonso Cnmnng-o, Lnm·o Mnl
lor, Vidnl Ramos, Felip·po Sch midt.,' Soar os ·dos!-;Snntos, Carlos 
Bn1·bo~n e Vospúcio do Abrou (47) .. · ··> · 

.-

. ' 
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Deixam do compare,cer com. eausa ,just,ificada· -os ·Srs. An_; 
tonin6 Frolrc, V:cn111ncio Noiva, Carneiro ._d•a Cunhru, •Riosa e· 
Silva., Araujo Góes, Moniz Sodré, Ruy Barbosa, Sampaio Cor,.. 
rên, Francisco Salles o Luiz _Adolpho (9)._. 

. E' 'lida, põsta em· discussão, e sem debat~. · approvadn a 
acta dn ses•são,nnterior. · · . . . . . . ·. ' 

. . . 
O Sr; t" Secreíario eh\ conta do seguirit.e 

. 
EXPEDIENTE 

Dftlaios: · ...... 
· .. 

I' 

.Do-·sr. t• Searetario d11 Garr.iara do8 ·Deputados, remetten-
do as seguintes · · 

· PROPOB!QÕES 

. ... N: 179 -··· 1922 
- .......... 

- ' 

.o Congresso. Nacional ·resolve : 

'. ~-

. Art:. 1. • Fica croado 'um distinctivo,: de uso falcutaUvo, 
para os membros elo Cougresso Nacional. . . · . · . 

Art> 2. o Esso distinct.ivo; constante. de uma estrella de . 
ouro com o emblema da. Republica, em· esmalte, com as côl'es ' 
e dizeres· ela Bandeira Nacional, em fórma de botão, deverá &P.r 
üsaào á lapella. , . . ~- · . · . . . . 
. . · · Paragrapho unico. No pé do botão, do 'lado opposto aó do 
• emblema. deverão 'ser gravadas .. as palavr_!!s - «Senador:. ou. 
· «Deput.ado, -· · confor!lle a Casaa gue .Pertencer o ~eu portador. 
. 9 ·as .dat.as, em algarismos, ·do; primeJro e do :ultimo anno .de 

·legislatura .éu,jo mandato está desempenhando. . _ 
•. · Ari.: 3. o Com a ·simples apresentaoão desse distinctivo, fi:" 
c ará :o membro. do Poder Legislativo dispensado da exhibicão· 
de sua C4Jderneta de passes. nas· Qstradas de ferro e oompa.nhias • 
de navegação da· União; a· nas que por . esta sejam subvencio
nadas.: ou 'rlella .recebam favores de qualquer ·especie. · · · _·. 
. · ·. Paragrapho unico. Esse distinctivo igualmente .garantirá o 
-ingresso· do-seu p_ort.adorem todas as' repart.ioões ou ·estàbele-
eimentos da União. . . .. .. . · . . . . . _ . . . ... · 

. ~Út,- :i;• Pai•a .q\1é não seja confundido com outro. distiit;. 
clivó, o: Pode1' executivo providenciará no sentido· de. ser- mo . · 
dificado. qualquer que :Porventúra exista o de uso 'de :alguma. 
aut.oridade· federal, em -fórma ·de· estrella o com o emblema da · 
Hepublica;. . · · · · 

' Art:•n> Fica su,jeHa á pena de tres rriezes a um anno de 
pi• i são simples. a pessoa que fizer uso indevido do dist.inct.ivo 
do congressista. . . · ··· · · · · ·. . . 

Arf .. 6:• Rovognin-se as disposições em contrario. 
Camam elos Depurados, 15 do dezembro ele 1922. - A·i·

nõlfo Ro(h'iatíe.~ de A:eveclo, Presidente. -· José Auausto. Bé
ze1'1'a rle Mcdei·ros, 1• Secretnrio. - Costa Reao,' 2• Secretario 
- A'. Oommissiio de Justioa o Legislação. . 

. / 

. . 

.. 

' . '. ~ .... .. ' 
. ~ '';',:i; 

- '•' . -....... . ,. 

. :;::·:"'\:

. -.. ~r 
., 

. ·'·. 
·' ··.-:-

'· ~ 

-~ .... .. . . ' ... - ·: ·: .~-~ 

.., -·· . ' ' . ''- ~-, .. . 1-·.---~:;~ 
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N. 177 -. 1922 
,· .. 

. O Cong~esso Nacional decreta.: 

.
' 

· ... _ ... ' -: ... . . ' _· .. 

· AÍ't. ~·; Fica o ·Poder ·ExecuUvo autorizado· a· despender, .· 
pelei Minislerio ·da Viação e Obras ·publicas, no exorcició do· 
1923~ á quantia dc.10.072:i52$212, ouro,· o 305.975:994$114, 
.papel, . com os. ~ervicos decrlmjnados nas_ seguintes rubricas: : . 

: . ~- ._• (.~s tabellas e:cplicati·vas (oram pu11Úcada/ no "Didrio ~~ · , 
. · ' Çonu1·esso" de 1.9 de Dezembro de 19?2. k . . · -:-: : · -- _- .. 

· Art. 2•. Arr êonsignaoões dé .niateria.l, qun :se- fixaram ·_ :_ -. 
annua1~ente, :ilar~ ·o~ s~rviços ·da Estra:daq de. Ferrg Central· . · •.. · 

.. . do Bras1l, serao ~lstr1bmdas. á)he~ourar.1a da· mesrpa estrada;-' . 
_. , ·por semestres. adllllntados,: em. Janelro:e .Julho,_ med1.ante: pres- . : . 
. ·. tacão de contas,. pela directoria; ao -réquisitnr do ... Thes.ouro Ji : · 

•quota ·corresp~ndente no ·se~uiwo .semestre •do ·corrente ·anuo,: • 
. _ . .e ·deste- por d1ante, da n_pphcncão que~ houver: dado- no ante-: .. 
· riorménte recebido. : · . _ .. .. .. . ·· · .. · :·. ' --~ ~ : · · 

.-- · § ~~ .. As ~cquisicões s.er.üo fe.itas sempr~,m·Eldiant·o. ccin
_currenCJ~ pubhca ou .~dmm1strat1va,_ ,a: prazo. o_urto,. e para·_ . 
entrega--1mmediata;. · · . . · : . .; ._ · . . '" .. · .. . 

· § 2• .• Qualquer qllo seja o reginien• de cor,nJ?ra adoiltado/· · _ 
ficará sempre· dependente de appro-..:aollo _do. m1mstro .. da Via-- c· 

'cllo-•e Obras:Públioas. · · - -· - ,· · .. - · . _· . · ·· , . 
··· ··•·-· · Art; -~~. Cci~ 11 renda·. próveniente .·~o umá ·elevaÇãO, que .. _ .. ·. · 

· esta~e!ecn, até 19 %, _em .média, nas. t.arlf!J:.S das_ estradas que · .. 
-~ admm1stra,·. escr1pturada á:.parte. cs~a recOJta;-oou· com. outros/, · 

guaesquer recursos .. de que possa õ1spõr,: fóra. da r coe( ta ar-...· · · · 
. dinaria, . é autorizado o Governo a despender,-_até. o limito das.· · 
. - sommas· baixo 'd!scriminadás,_ com os· serviços- que a. ellas cor .. · ·· 

respondem, -podendo. 111b1'lr os necessarlos- creditas_: ..... , . 
~ '• p •• -·: • • • .. · .... 

·-; 

··.· 

.. ' ·-·. 

., 
. ' 

',_: 
;.; 

-~ ': ·:.·. --. ..... . " 
~ ~ ·- ··: •' .... •' 
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' . .-.: 

. . ,- .. :':-. :; ';:__ ·:-. '- ·. -.. _.·; ·-:_:,. ' ·, 

• • • • •• o • -ESTRADA DE ~RRO CENTRAL DO BRASIL . 
·, ''- ·_- 1 ; : - - • _ - ,· _ ·- • -· ~ ' • • '1 • · ' I . . · . 

. 1 .-..Duplicacão. ilo jrilm!':l, de' S. 'Paulo_: ~.: ' . • , . :. · .' . ·. · · _, : 
-pesso~f -.~ ~: ~- . -~. :~ _. .- ~ :. _. ~;~·: ~- ~--._- ~~ >._:~~::.- -~- ~. -~- .-_ ~ -~~-~~:_ ~- ~-:< .. _ ~-: -~-· .~;. -~·-: __ ~ ~--·. _ ~· ~ .... -~~~'·.~':.·_~ :- ~~ __ ~- ~~o-: O'ootf~:: · __ v <· ,. _ _ 
.MaterJal ····-·•······•····-·-·-·-····-'!"·~-·~··--·~-~···-·_-·,•·,··-··~·-··-:·.·--······-1·· JoO.OOOS ;.-......... :. _.·: . - ,_\- .. '~ . ~-- ' ·- :_ .~.-.. ,, .. ' ' ... ·; _- . _,· __ · . . . - .,_ ---_. . . . ' - .. ; . ' 

-- • - ·, : . -- - ·- ,. l • ' . '- ~ .. '. ; - - • • -. .· ·-~ :' ·' '' •, • • . - : 

·. · 2-· . !Duplica'cão do trecllp suburbano :.da Jiriha: alll:i!iar de ·AJ..; · · 
' fredo Maia ·a .Si· ·Matheils: ·· • ' , , . ·. ·. ' 

' . - • ; •• , . ; _.·- ' • . o - ' c_·_ . - . .' ' .- . ·,_ • I . . 

·Pessoal ;·o.•o•••oooooooooo·.,.-;;'oo;o.·., •• _., .•. o';;o ••. ;;.·;o,·o·.;o.>o·o; .• oo· 125:000$ 
-M t ··1 . . . ·• · · · ' .. • . : ·: . . . · ' ·. · · · .. · . · · . 1 . . $ - a er1a .... .: ... ~ •···~· .-.-~ ...... ,.--. "!· .• _ •• _ •••••• ,•. •·· ••••• _., ••••• <. • ••• •.···; .. _. 25:000 

· . .a.-. Melh~r~~~!l!Es.n~ li~~ ~~~~tr~cç~eli :d~ nov~sedificios: . . . 
. . .. . ·. , . ·. acquisiçao, :r~forma-, r~forço e ~on.fagem ~e s~per&t.ru.:. 

.• cturas metalhcas:. · .. . · : : ·. : .' ., · " · · 
PeSsoài i· •. :._ ••• -.:. ~--r~: .. ·~-.~;.·.·~-~ .. ~~:\--~--~ -;.·>:~.~--·~ •·• ~--:-._:. ~- .•. ·~:·~. ~-.••...••...••. 
.Material o •• ,· .•• o 00 • , o 00 ·o .. : _.. o o ; o •• o • o ,-o o o.~ .; o •• o • , .•• ~ • ;o .• o •• • •• ; · •. .. ' . . . . . -

' 

- 25o :·ooos 
350 :_000$ 

4.-· -Suppressão das p~ssàgéns d!l·.ni~el nos su.burbios:. 
:-_ --. ._; _-._,.·\,: . _:···> .-·· - ,- ·'_ ·: -. _: -:._': ._ .... _·\_ .... ;.~--- '\ . ·_: ,. . '. 

' . 
i·· 

:'. _-
o . 

. . ~ .... • ·- .. 

... :" .• ... • ... 
-:. 

o .. 

'o 

. . ' 
LQOO :C00$000 

_250:000$000 . 

600:000$000 

" Pesso!}l , , , , ... o o ••••• o. o o.· ••• o ••••• _ •.•. _ •.••••••• _.._. ••••• , •• _.., ••• , •• _...... 750.000$ ... 
1\laterial 0 •• .-o.oo.ooooo ~o~o.~'o• o• ;0-.0 °, 0 . 00 0000 • .; o •• , ,·0 ··~. 0:., 00 .• o ~-'· 0 -- 500:000$ :: ..... ,,. L2-5.0:000f000 

5-·-.· Const~Uccão do r~mal.de'Montes Claros:·. · 
. - -.. . . .-. ·.... -.- - : :,' . . - '_' ;-- . . ·. -. ~ ·, ' . ' . - . . - ; - . . ' -" ...: 
. Pessoal .-. ~- ·. , . ~- ·; ... · .... ~ .. ·. · .. -~- . '.- .- .. -·.- ..... -._ .- .. _ ..... · • . · . ! -•• _ •• - • ~ • • • • • • 

.Material o o o o o o o;; o o, ;·o o o;:.· o·; o o 0.; o 0.0 0°0 o o o ,:o. o ••• , o·. o o :-0_-o.o ~o, .... o 

- ·. ·_. _.- ·: ·:'_ __ .- -_ ' --~-' --~_\2_·._ ·.·_._ ,:;· _ _ ., 

:l-.- Construcção do ramal· de Marianna a· P~nte L'iova: 

f25 ;'000$ 
375:0003 

-Pesso~l . · .... ;. :._. ~ .·. :.·.· . . •. ~ .:.".- !" ••• _. -•• -•••••• _ •• ~-~ .-.: •••.• :~--•• • - ••• •••• 125.:000$ 
Material o o.·. o o o; o .... ·0 ·o. o o o o. o o. o o o.• .. o o • o.·.,_.'·· •••• :o •. o, •• ·o ••• o. 375:000$ 

'· 

'. 

' 

••• o •• o •. • •• . 500; 000$000 

.. - ,_ .. " 
• • • o •••••• 500:Ó00$000 

' . -· \ .. 

"'' ~-
UJ 
:>t 
o 
~I :s:: ..... 
ex.· 

. t:l . 

"' t:l 
!:i 
t~; 
j, 
o. 

~~~ ... e 

iJ . 

' 

.. 

" ; , ,. ; .;:( : ·~ ·~:7. ~:. '~ ;: . ::/(~~~,;~];~~-~i-; •. :.j,~:f. ;: ~j,,_-,,~·~:1 .· .~ ,: ':: ~;. ;;:,.'. :::-~~~ :- ~:· • J.: .\_•· . '• ·.; _'-,:;, :::i'' i . ,,; :/ : · .. :. '•:: :, : ... > ,<:- ', .I; .. ' ' , , · · c; , • , l.t~~~~ti·it.ff?J~,~~l~1f~1\t:fil~~~~?'• 1 ~~t 14M\\f~~\):··l>.;x~;~.Yt)'j:;i,j.''/'~t'~H:,;;;:,:,~~·;,:f~t:{~kh {J~':Irú;-'.: :,;:._.1!·-,!;{,yJH: iJ. '(i.;'t :,1.'F'-:,;\: .. , · :-' • ,,. , , ,. . '. · ,,. · ... 1: •·•. 



i' 

.• 

·"i• 

' 

.. 
,( 

' '7 ~ CÓ~str~eíÍii~·do 'proÚmg&m~nto da >Iinba. _do ·ceriiro . além de. 

-.·\ ,' __ ·_;~~~h·ap~ra:_ .-·- --_. ·.~. _ ' - \'··_·y_ ·:·.,- ··_-·,_ .-: ._. 
· Pessoal "'·.: •• , ••• _,__ .•• , •••.•• -.• -•.• ,._, .•• , ••.••• -. ·'· •.••••••••. , .••••• , • 50:000$-
.·Material • : . .......•... : ............•... ~ • ... : .............. ,.· ...• · .200:000$ 

~ , . •· . ·~ • : '"~. • ..... , . .· • ,. - I ·.. . 

•· 8-cimstrucção do ramàl de Penidó . a Liinâ DUatté :; ' . ~ .... 
' _o ~ '-!'; 

' 
. _, > ·,. 

_l - •• 

:; 

50 000$. 
450 000$. 

·,-
·ESTJiiDA DE F.ERRO.:oESTE DE MiNAS ,, .· 

.... _ --_.: 
r -· -- ·-· , . ·.>:·-' :~,.. :_~ -· ,. 

( . ; '· 
,-~. " 

~-

.... •-... • ... ' 250:000$000 
-~-' 

·-,-.... .-_. 
\.· 

' . ·. ~-.. ~ ....... . 500:000$000 

::L .. 
. , ''-. ·P,RSSOAL'>E'·l\L-\TERIAL• .- . ·• 

- -._- ~--- ,-:- -_- -_··_-··: ... -~-:·_._·_~~:_.:. -" .- .. .:._~- -: __ ~: .. _._ .. _:-_·-~- --\- ;, ·- ·_,: ,··:;_- .. ,- ·-r 
Reconstrucção do trecho de· Formiga- a· Patrocínio:·;;·_.;·;.;; . .-.• ·:.<;_, L200 :oo. ' 

.... 

t :700:000$000 · Con:strucçãQ_d~·ra_Ii;lal.íle ~ar:rà. Man~a aAn~l;l' dQs,Réis;-; ~~~--:, •• ~ ~ ./; ·, 500:0(10~ · ••.•••. : •. 

(~·· ,,· :F '}'}):;,,. /, '< :"'1"~·5~~~~~~S..' ·:),"• .·,·,·· .. 
· .Pess«:!ài d!ari~J,~. pá~~ tO~~ Q ~~ Di~{sã~ p~~v_iso:i~;. ; . r: .-; • ::.: ••• , •. • .: • ;::- •• ·• · •• ·• · •. · :: ••.• ~ ,• ••• 

.. 
__ .,-

" 

. :-

• 2.640:000$000 
• -~ '-· \- • ~,.~--_ . .t_·· : --~'- ' ,'• :, -._._ .. ·- <;. •·,· -~:·· • 

· ·Material para toda á 6• Divisão provisoria; · · · < , , _,. ; • -- ---.- . 

~Í~T~~:~e!~iâl~~~~~~i~k"~::~~~i.ú~?~i:~-B~i~~i~:s:·:-:;~J-: ; :~:~!- :·:·:~;:::•·-·_ s~g-!ggg~. -~··· '~-
RamaL de ICó .:.·. >'- ._ ,:·.·--· •••• ,.· ••••• _,,-__ •• -, ••. •• ·" •• ;~-.,. ,,.,. , •.••• -••• · •... 200 .. 000$ ,-

... _, \,; -':·.· _:_'~--~->·.··:\~~;··/.:':· .. r::,:.';,_: __ .· . ':_··, , -- .·-· 
\-._..._ .. 

:,-

.• . ., \ .. ,_? ·\ . 
r. _, 

\·,_ 

~-.... 

>' zl 
2:1 
>• ... : •• 
8 . 
;· 
2:! ->. 
8:· 

,-



. '._ ... ,: 
·~---

' . ' \. 

·. . . . .. ·. .. . . : / ' ' ,. ~- ;' . , ·./ . . . . : . ': ' . - :'· _::. 

Xrecho de Fox:talezà a:Itapipooa;·(ÜÍI.ha ~6 ligaçliq,de ]!'orf.alezà ·a so-'. ; .. _ .. · .. 
. _ · ·• . bral):<· • : '<; • ~ ._,~,;. ~-..:;·:~.·l·-~i~h ·(: ~ .. ~ ~ ., ... : . ; •".". ':.; --~:-: /~5~~~~- ; .· 
:Prolongaqiento dá. Estrada· 'de· Ferro de. Sobral; • .• :. • .·.,; .. _. ;\•., •.• : ·, ·. 175:000$ ·· ··' 

.. Únh~:·de-~i~ac.~~::~:~r~o~'!i .. 'd~'-~b:r~I· ~ n.apipooá. ~-·: .•• ·: :': --~.:. -;: ::.\ -~5~ :ó-~o$ . ~ .•••.•.. , 
,- ·,=· -· .. ···:···.''~· __ :-~~f:.-.. : ·-,· :. ,-_~_..-::·-' ~ ._:.;,_,-_.- ·-.·-_ • -__ ;-..ii_ :Y:·;.····-;-_,- ,I 

Linha· de' Tiinbaúba a Aí.âgôa Grande _ ___,. para custeio· do trafego pro;;. .· .. 
. .visorio, ,conservaçãO •da/linha, oonstruêçãil de. unia' offioina. e· .... ·. ; 

quatro :deposif.<)s para coiisert,aOão: e reparação .do Jlla~r!al - ·.··.i .. . · ·, ' 
~rodante.~ ·Pess·oal·e material.;··;--.'._ .• ·.-.•.• -_ .• ~ .. ~.;_.;_~~- .. ·~~-.. ~.~·-:.:-~:.: • .;·-.-.,~- ·- • • · · ·-·-· · ·-· 

·; ~ < .. : -. :. • '; -- .: '"· ' ' • • • • -\· -

' ·:-
; 

l· '. '· -·· ·. .:-'. . 
- ~ -:( ·'- i>. h 

... \ -'-"-- ~-. . :· / 
·' 

' . \ .... ; I 
J 

-~···~·· 
... < 

'.· . ' 
.. 

-~·-
! 

·" 
-

" 

. .• . . : I 

-! - ,-'\, 

' '~ . ·., 
·."\; .. 

' 

;.;,,;MJ)Úb1li~,~~~ti~~&~#Jili;~i;(i,~fiH.J<"\.;[,; .;, ,:;,: ;~,;;;;;z\;;;•, ft;:.!i!:;r• •.• . · •.• ~ •.. 

L 450: ;000$000 

'• 

·. ·tA.42 :000$000 
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. ,•,..··· 

··. ·.• .·..: ... 
53& :·~· ;, ! ; :· AirNAis IJO. ·SIMAllO .·• - •.. 

• - • '• 1"", • • •• ·:· -· •• •• .._· ••• '" - '- ~'_·: 

~-:~ . ·. ArÍ. 4~. Fica o Go;orno-'aut~rizado' a ·despend~~ p~~ ope;a:: 
~·· ' oões de· credito (npolices), podendo abrir os respectivos cr'édi-. 
,.,, · -,tos até o l.imite das sommas:·abaixo. OêPOcil'icadas,:oorrt:os ser:-.: 
;;; . :viços que .a- e lias oorres_pondem : .. -__ .... , '.. . .: ''. -,: . . -. · · · • 
--~---·.~---~~~._;: ·,,. - . '•·'' .·. ·._ ...... _. "'. ·'.".:·~ ·-.~: . ,., ~· . ' ·• _ ...... 

\~~t ... --: ·i ·. '· ·. · ·Ride ri~ VÚiçãoBahianâ -· _.. -" •. 

::::: -· Pagamentos, seg,undo o conÚ~~lil àiit~~lzailó -~elO decreto,·.:~": 
m:.:;c,~_> _ .·._ .• n. t~;_o~s; a~. 1~ ~cte ~~~-~~~rrf:-~-e:·192o =·:·:~: · ~ · : -->> ·_ · '.IX : ··:.·- ..... , ..... 
(•.:,~::. Das ·

1
pbras

1 
··. p

3
· 9rev§ista1~, ·;na " . :· _. -:-· ·:. , . . . . ~ ·. , . _ : .:::::· :.-. 

~~~/<:·~.:::.. .. ~~ ...... =O ausu a. ;~·:.···.·.;;_~em .. :><··· ···. :•~·· :. ... ~· :.:·:c •. "' ·.:.·~:.··. ~ ·-~··- .......... ··~ ... ~.~; 
,.,,

1
::::. .. ; ': :. virtude d~ q~~-<.~isp_~:&-. '- ·:~ . - , . · /· >, -~,, ·.":'·.:: ><· /" ~. , __ 

""'" ,, ...... . . .. _a _clausula· 50. . • • . • . • . . H .ISO .• 000$0.00: .,, _,.:. ·.. · . ·'·· .• ... -: 
~<(:-' :-'.'·IDas·· ·obras-·. previstâs: · na.· · ·.·•:.:; ···_:·c./·,::>:·~·"--·<···.-. '''" •-~:-';··~-- ,., 
;.~~-~-;;. · ·. ·._clausula. 63· ..• ~-•• , •. ~.-. : .. c o 500.:000$000. ~U·,680,:000SOOO ~< ,'~ • < .-

:·.·~.;.·> .. 

···"'" -' - . . . prev1sto ·na cons1gna;, · - · -r- · ·.--· . ..c • • --. · • · _ : • • , - - · • 
.';';:.-:- c:. : :: ·_ ~ ._.,oãO r.e.s_pectiv~ .da_ ;yer_ ... __ -_•: ~ · · , . -.--... _ _· ... ·· _ .•. _-_,;:_,._ :<\' __ ;-::_;·_c_::_; __ :,:_f_~:: 
·~:;:-, . .- · ·, · ·.ba 6, mc!us1v.e .quan::-.c, '•·" ~:~··.·.:.,·,-,,.·.· .. --.-- .......... · · 
't:·::•::;: , · . · •:·' to· aos .ramae.s •de·· .. Ira- _ .-.. :c_":'_:·,. -·;::.;:,é:· •:-.• ;: <~;)>>:::'Y 

!_~_;_. __ ·_._~_ •.. _-__ "_·_· .. _:_.: -~-.- ~:'=~ : .. ig~~r~-~~c~-·p~7~c~:~~---·:. ·, -::::::·. · .. _ •. _._, •. :. :,:; _.:_ .. ·~:1~~----~-§~-~U~~~-;::~-::::~;,.:.::~ .. 
- • . ,•.'. ·.--:. . . . ·. ': ·~: .. ·, .. ~~~,>· .:.:;.;~:: . ..,:"':=. ':,;· .:>:.:::,.:-· . .. ....... :.·: ::-.;: .... ··:..., 

w~~§zz·::71'~~. ',ru"-2,':~JYsi:tl~~-E;0~q,,~,t~:-
,;;-_-.- · ... (Bemfica) aLimaDu-·- ·"~: -' .. : ... ··, ,;, ;·,.:..-:·."."'··~·c .... 
-~,.:. "'·. arte.·e.Bomjàrdinf·.(in;.". ·· .:-:-~.~· ... :,-····-·. ·: .:·--~· _··::-·:',..-:<:-·:. :·:~:: 
~' .•1' ~~' ~. v ... • , I . '"'~·- . .,,... •. · ;: • ;• • ' •.:, ~.:,.:. •. · ... : ,"' ~· 
,;_;.·.,. ..... :_,.1-ual·ve·J;ara trl'lhoa·-no .. : -.-.:- - ... -., · .- : .·., ·-,.-.. --.··.:.<.·-.:. ,_. 
~-,--.. ·. · trecho~· ·com lelto.pra•c: ... ,, · · ... ·> .. ' .: .·:··~· ·:·-'. · '-""'·._·.,--:-- ... _., 
~~~-.. ·,.,', I,~-,. a · ·. ~-~> •• , ...... _ ··'- :: •• :...-~- • .. • ...... ,.,_i"IS··oo·;ooo•oM··""· .. ·~ ;.·· ... 
Z~r ·~.~ ~ . . :.Para o . ........ , .,. , . .::, •.• •.•·•.•.• .. ·~~·.·-::-..:: ":' .. ., lP, vu ~~·- .. .. :.- .,. 

_.; ·~··-': 

... 

'P , :-;_Uo.:a Rezend~ ,Costa! +:.c·"<·:·,,, ··•;~,;.; .• '· _,.., .-500 :000$008;: ;.- .: :;. · 
-~1i.:_ ., ~~·~~:: :: · .. ·<:·-~??_~· ... :t.~ ,_.;~·,~:·i·~· .. ·.· ' ·:: .;·,_.: ··.~··: .~:~.;~('·~:.' /· ~ ·.~ . .'_; __ .. : ~···~·: ;::.::::::::f-~~ ?:~.~·~·::·.;·:·~·{:~·:··,:;:7 :,~~~~\': .. ~:·~~-/~·~~~-;.:>::':.~::··· ._: : .• .:, · ... ·. 
··"''•. -_,, !Ramal:do.:Paranapancma ·c. -, . · ·, .,_. ..... ,,.;-: .::·;.;,-<:·:·"-·.:·'.'' • •· •. :_: 
t·'~:- : >~: .• f:í,jh~~-1~:

1

~io _.d~,~~-~~c:.-,{\.~':t; ~./E(.~j~,:',;•;:~:·::~·:·;::_·)~:~-···. ::~i:-· 
. /. -~ara· ~pagame~to ·.de' obras .. : ):,:••: .: .. :·,~-.-·. j,.:•·.· · ·;;.· . , ::;·•·. · 

<:·. · .• . ·e · ·.forneoJmentos · .se- :·. -.-·- ., · ·::· ·,,1· · •· . :.-.-:·:· . • .-

: l ,-· .. ;!'··:~-.. ,: ,·· • <.·.-->·::·_· __ ·;· __ :·~·: "·· __ ·._--.... -_·_-_-_:_._.:·~-~_.,._i_·_-~~-·-_-;_·:_··_r_~ .... - -... - ._.-:"..__. __ 

:.: . . :· ~· o;,'.' __ .q:·_;:,_·. ,.T. -· "~ 
r·. ~ "::'· •· .. , ., .. · ,. 

. ~-..... ·~,.;. ··'· ,. ..... .,:· '',, 
.· .... '• . . ,. ·<~ .• 

.. ,, ·-/ :: ·:.-~· ~: .. ~:.· .. \ . ~ ' . ,. '. ·.·. ~~~ ~ :f_·:_~_.:_: ', ·. . 
· .. :.>~.\~.l~:.:<:.: .. : .. ·-~~-,;-,-:: '··.i.·, .• ~~ • • :-· . 

.. ·· 

,·• 
· ... ~··: ., ' ·'· '\ . 

. ':~\ .. :.' ·:,1·:~·:·, ....... :....: 
:,,. 

:: .. :' 

,· 

-·' 



.. 

... 

·~ . ' ,· - .. 

SEBS!O: mM tà bJ Dli~ DI. tt.ti .. 
'• ~ . . · .... 

-· _gundo b .contracto aú- ·.· · 
:. tor.izildo pelo. s .decretos . . · .. ,. 

.. ·_ .. 
. /".•'' 

.... 
. .··· 

, .... 
;'· ns · 12;479;:: ·de 25' do. ·· · .· 

··maio. i:le .Hl'1!7;. e 1;·491, ·· · · . ·; · · · . ;". 
·de ~i de maio· de ~1917 .• -:·;; .•• :. ! • ;.::/? 7,10oiooO$OOÍ>' 

. ·" ' .. ~ 

.,.· ' 

·-
···. ·: ' .. , .. :· 

.. ·~ ., .... 

..... · ':.'": 
~ .. 
. , 'I·· · . ,1 • ' 

.. , ... . •. ' 

.. " 

' .-·· ' 

·. 



.· 
' .ANN.AES 00, SEI'!Al'IO ; 1 

Rantal. de· Co1•oatd. ao To- .- . · 
cantins 

' . . . . 
. . . 

·-
. . .... '·.- . . 

--
.-- '._ 'para continuaoiio . dos tra:. . 

balbos ·de construcoito. • •••••• o • f •• o ••• 'i .000:000$000 
,· -~---··· 

. . : 

.· Estr~da de Petí·oUna a Therezina · 

. Para coritinu~ciio dos· trabaUÍôs: .. ; . : • . ~ ... · . 1.000 :000$000 -_, 
·.·· · .-· ·_ •-·. -.ut: 5~~ :Para eieoucão' dÓ disposto em o ~·. 43 ·dO' ar~ . 

·- ,: t.fsó .97 do decreto .n.• 4:555, de 10 de agosto' de i.922/'•fica . 
' .autorizada a.abertura dos:neoessarios .creditas, ou a J,'eahzacão ~- ., .. 
- •. de operações de' credito;. até ·o niaximo de 50.000':000$:.(0 n ... -\:3." 
.: ' do art, 97,:'.aoima. referido; 'á o seguinte':':«Fiéa ·o fioverno au-·: · ,. 
· . torizado .a· restitUir á Caixa Especial ·;de Obra·s ·a e. rrrigacão · · 
.. · :de Terras·'Cultivaveis no ;Nordéste Brasileiro.: as·.importancias : . . 

pela mesma despendidás .na· constrticcão e apparelhamento das ·, -
, estradas de· ferro e_ portos,,)·._ .. _.,. .. •. -- . : .. ;_ ' .... · · 

· · · · _x;t;_6;>~~ó~~:6·~âo~er~~.-autiiri'zàdo< ~ .-.·,_ :: > ··->< : -. 
·r. A .'mandar proceder ·aos· estudos definitivOs' do prolon- ·. , 

- · gamento da Estrada ·.de -Ferro de, Bragan~a ·até. :0 f.íc(Gurupy, ·: 
na. fronteir.a do -Maranhão, abrindo para .esse ·fim o.necossario. · 

' credito áté ·o-:niontante.de<t:~o:000$000. ~.-. ' < · .. ··,:' ··._.· ... ·:"< \ -
. • · IL A conservar . e ·moYimontar:\ o trechó .. da· Estrada ·de. · 
._ / ~~erro. de ~ocalitins, antiga Estrada de F~rrci Norte do, Br!_lsiJ,,:_ ·' /. 

, JIÍ · constrmdo, empregando ,para. esse·: !1m o pessoal.· c_onve- . . 
· • '.· niente. e abrind~. os . necossarios. ct:editos .. até .o· montante"- de_ , .·. 
' 30(): 000$000. . . . -, .•. , . . ·. . " ' . r-· ,, . ·, ... · • ' 

-··: 111; A'· despender,.com:·a Eslrada. de Ferro .. Central do .. .' 
Ri:o ·Grande '·do Norte,· para o respectivo .. prolongamento,: até 
mil·-contos·de r~is. ~- . :.· :. ·_. : · - ·. · ...... _:: . : ... _ .. ;; 

·· .. ,, '( ·. · IY ;'- A ·de~p~nder, até: mil .. contos de ·r~ui, conr a ·conolu.sao · 
<la construccão do trecho -que.yae.:de ·Mossoró a S.; Sebast1ão, 

. ,: <I"' Estráda de ;Fetrt?· de Mossoró,,: e i:lcis· e.stud<is. a,te, Caraúbas; . 
··. •· ..... V:.jA.,e~trar·em accôrdo·com :o. Estado .do R10 .. G.rande do · -,_ 

·, · U'lorte ·e.·com·.·os ·conoessionarios.da,..Estrada• de Ferro. de.·Mos'-:•.·: 
, .. ,·soró, para. os fins de i-ncorporai· 'esta 'vfacfel'rea· ás.linhàs fe":'o'. 
•- deraes, · .. estabelecendo· as·.condicões, •-direitos: e:. interesses .·da: ·· · 
< :-lJnião, a~reàli~ar ·as ligacões: o :o prolonganientó'ciJ.ecessario, · fa.,< ... 
: .. :zendo em séguidà .o.•ar.i'endil.mento .da rêde:>: ·:::•::-"~·· . ·;· · .. 
. : O' · .. ·' Vl; ;A:mandar 1prcrceder·á'desobstruccão,.do;:Jeito.·do .. :rió , 

: ... :: Sant'~nnà; é desde :csanta r_Bilahca,: na , :{!inha • Auxiliar:. :(Iiêde :• 
.. ~··FLu11nnense), até·-:CaramuJos,· na .Es.traaa de:l!'erro>CentraLdo · ... 

. 'llrasil;podendó .despender~ânnualmente:nesse 'serviÇo atéoer:n.· :••. 
cêo]lto.s. d~·.réi~, ,-até sl(a_·coiupleta,.exeouoão,'lcte1ltró da,primeira' ~:. 

· ·.das . sub~oons1gna~ões .. de ·Material;:· para ·a· Estrada ._de /Forro: .... · 
:·· :(Jentral-do -~fasil': < : .. 1 '_: ·: :··<: -•: ::;·.: <. • '·, · ;;.: . · :·. · · · ·, ' : ·• · • ·::,; > :VIL· A; i:léntro ·a a· PI:imoii:a. das ·oonsisnacões .· dC Mat'erial; · ·. 

~, _· .. Para ,a .E.stra~a de .F:errq. Central .M Bras'il:·obntinuar. as· obras<-··· 
;_{)a_ reotJfJCacao ·do,,,rw: Par.ahyb,una, ·em Juiz\do,FóJ.~a., constru. ·• 

· .. ·· .coã_o~ de'desvios,•acquis'ioão·do· torenos ilecessàr'ios ti-' margem '· · 
: ,da"lm~a, ~s~;~ppressão .dás passas:ens'dfnfveJ,:.cQll!!tt:uooão de< • ,· 

i passadtoo,,hgando a .estaoão da Central· á.' da Loopcildma~ ·. ·. • . 
·· ·: .:V:III.. AmandaJ:' procodçr, ria .Est1;nda do Forro .Oésto de_ 

Nmas,- -JW~. ll~tudoª ;o,eces§Bf.IC!§ p~ra ,a- oQp~t~l!ccllo gQ ~am.~l. " 
• • •• : • ·, ~· . ' ' • •• ' .. ... ·._ • ' • :: ...... • ' ; .,1 .. ~ ' · .• ·.' • . 
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..... '' 
·•i. .. · 
." ~" 
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t" ~· . 
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sEss.:io r::~r i à· nll 'Í)JizrjJ\1JiRô nÉ 1922 •. 
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·de Rio:Cla!·o a, Passa~'J.'J·cs, 11. _dahi · a.s ... J'oão.MarM~ c· na-· · ,··s: 
·gllU,hY: .. pedmclu O[jfJOl'lllllllnlüJÜn ·ao .CO!lSTilSSÔ a, :Vtll'bà ,!lflCes:. ; · 
sarJtl pnz•a ·os··a t•un·trtJcr•a'·o '· · · · · · · · · ·· · · · : ,_._, 

·:' ' - · . , :; .: _ ~. ii' ·• ,' .. ' ·,,i• ·-~, :·,,_'.·(.'':' .. ' ... ,,o·,·:.", •.' . • ." . I;".:·.·,·:;: 
. ·. . .·IX ·• A dcsporider, a~~ ~mil contós tltl r.éis ·com a continua- , . , , . · 
· ~üo ·do~- t.l'al)alhos do l'amal dt~ S~. Petiro óe AJcO:rit.al'l\ ·li Ubr.:.. .;;.:~i 
. J•uba, pa~san~o·pm: Araxá, .1.111. E~l!r·a~a tio.· .F:et•rn. Oe~f.e d(l Minas, · ' . .,_ ':,': 
. podendo a·brzr os necessar10s crcdztos ,'. · .: . .· · .> •. · . . ,:' · ·,:,:_,_',! 

· '· :·~. A tlespender; a,~rl JAil.cón_toS :do''i;éis',· cóm a, conti- :,.:_"_.:'_'_-.. ~.·,,.: 
nuacuo>dos tra!Jalhos de construcr•uo da ·Estrada de Ferro. de · . _ .' 

.· Góyaz-: .. ·- _.· . · .. :.·:: ... ·., · ·· ·. : · · .. · __ ... --~> ·-\~· .. ,._ · ,- ... ; --·' ·. ·' ... -- ·. -_ _._, .. . · : · · ·::·.0· :.~~ .. 
· . · - .XI,, A . di~piJndcz· até : it .quâritia . de L 000 :000$; com, a · . i'·'·' 

, Mquisicão rle rnaLerial ,podantri piua. a·. Estrada .. de::Ferro :No- .· .. ··. . ,. _ -~.:/;~_;_ 
roéstc do, Bras,il;-. •afim ·. dtl attenrler ·ás iwcessidades dQ .. .trans~: · · 

· ·r.iortc .:de gaclo:üm -pr\ dtl, Matto .Gr:ôsso par;r·s.·• ~nulo;',;;.· · . · ._•.'_i:_·_·,:_\_ .. ~.·-·_' .. '.[.~,:.:_._·. 
·.· .·· .·· .. ··• XII." A· -~urícluii·; ~ co~st:r·íicciio·' cta• Estl·ada 'de '.Fe~rti de\ ' ; : ' 
· ·. ,J acuhy, .nu:.Ri'o··Gz·ande do·- IS til; e·a'. fazei• o' seú.. -J}rolongaineri.to · ~ .' ·· • · · '<~~· 

até o .-purto ·rJe Mauá, no mes,mo 'Estado, podendo pará isso: ' .... · ····.-.·.·,_.:_·_·.·.;_::.f_·.·_;_l, 

··:.abrir os: rwcessai·ios: cz•niiHris ât,é a- importancla ·de .800 :.000$<000 •.. ·. _ 
·. · XHI.·k prorogar·.poi'.rliais:c.inoo .annos'.·o:•prâzo:cónstant.e · . :. · •::;;:::~' 

... do dc!\lrclo ,n; 7. 1'48, ·de 8 :do· o'utubi·o:de 1909/·pai•a a Com~· · · . _. .. :_;:_~:~; 
· J)anhià · 1\Iogyana de Es'tra~as de F;erro c Navegação' 'ctmatruir. .. · · · ··· ... -~ 

· " o -prolonganzent_o :do sua)mh!l_até' a 'eidad~· e: porto ;d,e, Santo.s;, . _. · · · -;.,. :-v01: 
.. libsorvadas as.mesmas·dzsposJçoes do'alludzdo decreto··n;·7·.f48, · · , ·,-':::r-, 

··. -oup· I'a' cJ'tado·: ... ··. · · ' · ' .; .. ·' · . · •, .. , .. , ' ·. '. · · ·._,,,. .. ,) 
• • - o;J ' ,. ' • ,'' • o ' ' ' ' ' '" .• • ''·•! ,' ' •' ', ' ' '' ' ' ' :· ' _. -, ' " • - ' ' • -' -~ ,j ,.l1'w~ :: .. ··, .: ·-~·"·-_,,· .. -...... ·-- '.-.:·.- :.~''·.•/ .. /;~.-···· :.·· .-:··:_·: ,.,.,.:'·~·· ..... 
. . ·'',•i ~Iy., ~{ celeb:rar··córir a· Companhia,:de:Na~~gação':J:•Ioyd· _.··:. . · :;t!: 

· · Brnslll!u:o·, contracto:-; por . ·prazo .. não:. excedente, de .10· .annos, · , .. "·. ,., >''" 
· Jinra ··a ·ilxecucüô · d~:. se1~iço de0:.nàvéga(;ão costeirá e· trans- · ·• ·· .. · -~\:,~~ti: 

..•. :a~lal].lica;' .~ed1aqtc a, subvencio•de ·4·.000iOOO$; ill;lrÍI_os ser-:· . . ··;<;:i;.;;: 
·. · vzços: co~tezros, e~ 2; 01}0 :9ooe·- para: ,os .transatlantJCo~, pagas; .. -:. ?"~1 
. 'mtltaéle :·em :.oUt'<l ·,o ~.motade em . papel;. ·concedemlo ·,a 'mesma . : ijif;)t 

· ·. êozriJ)az~hi~ o di);eito de prefeFnc!a para·otranspo.rte·de'~argas· · ·· · ·- ·::z~~ 
,._. ·fl"Iiassagimos do·.ao:vez~no,,·nas .'linhas•. transatlantzcas,:-e.:os:Ja-.•· ·~.··;·· :-;;;~ 

· >voi'és e' regalias de 'qi.ui gosava:o. Lloyd Brasileiro,.· e. qüe·•se •: . ... • .... ~,:~ 
· ·, ·ct.or:rjar8l'n; extensivos. !l;,ohtr~s :emp~ezas>:de: Jiayegaç~o, :me~s: • ... " ·;· \.-!;i&. 

•· ·a:·, t:x:anquza~l.elcs:raphzca, J'que-~ será ·SUbstitu_I_da:-pela con~es_suo · ·· . · .. •ti\}.~ 
·· do,-:pagamento :.pelas ·lllenores..:taxas.: podendo•.o Governo•_al-:· ·: . : .: · :::7;,"'!:: 

.· . ..t.orar.-a. pro.porcão -em :o_m•o. e. papol,<de accôrdo •cpm, a :.~xa·: . ·, · .: =~;··~,j[ 
êU.mbiaJ.·,·.''_.. , ~·· ,· ~.: : ·.~~:· . · :.'., ··: ;""":<:!.<·,-·-~: ._·· . .-·: .. ~:·-::·-;r.;*~ 

.. --:.·_ .. ··.·xv•:,:·:x.·toi~raií provide1wiii·s· 4u~ Juig~·l, rieJe~saiiés, iià1·~ .•.' ., · <: :.~-.~~'tt 
. : assegurâr a :.continuidadê:"da ·. nllyegaoilo da',';Arriazonia, inclu;.·· · :- ' >-: :~,:~~5i 
·:::siyo·~··.~oz}'l,ract:az'' .o :reSJ)~citi~o.:'ser,v\co; ;ppdendo 'despen~~~; ;u?'' · / · · ·.·.· 'i:-,:;~~2 

· -~~xercu)zo de. 1923, até ,o maxzmo do 2.430 :OOP$000. , - . · · .. , • . _,,,;:r,'.r' 
,',• , .-•.···,•,,, l/ ;-··•,:·~ ~~ ~ '~'·•·''r ~··' · ·.;,_"\'·~~-'••• 

· . J ..,t •. ", A ·navegação iJ,stender:-s~-;ú,: no~ '.Estados .·do• J?ará; . : .. ~: :';);;~~ 
Amazonas~:. ~~tto pros~o e .reJJ~zfu,rJo_.d? :.A:cve~. ·!leias,. s~g~z~tes · .•. :},~\ 

--l_u~~~~~:·_~~-:.:.~~f·<···:.:·· ... ':·:·.:- __ .: _-·~ ... _ ·_.- ;-.:·,~.-.'.-_-::-<_?·:"'; __ :·_:·-_.~::·' .~.--- ·(,,.··· .. ,_-:.· .. --~' <-:.". ·_.- ·-:····)·~~.~~ 
' ·,,..\4-cqm'.inicio em Belérú do Pará.~ .·. :.' 1 •. , ::·· •• • •. r::. _.· :·\;(;§li 

),: J:·:IÚiilâ cl(l ·rapâ;ioi, .. àti. ~,j)._r·fniéira )allo~i~a, COOl_.:I2 ' : '!/ji 
. \Ja~ells .por:anno; o .no t;echo ac1ma ~Ja~ .• c.uc,hpeu:~s·:at.~ os .·.· .. ,.'. . .. ~f:~~ 
lzmztes~eom Matto Grosso,,. _ . .. ., .. ,, . , . ._ .. , _, , .. ·"""' 
·i . . · :II linha de Mauós; do Belém. a· Ma~és;· çom .·J2 vzagens . • ·•: .:;\.:~~•:,:;) 
. pó r anuo. ': ' .. ·.. . . ·.. . .·· . . . ' . . : ' .. ' .I . '. :' . . ., . . . . . . \':'·:~, 

· •' ·m :irnhn do . Soliimõcs~Ja\•âry, 'dê. Belém: -a' ·Remate _de · ·<:::ifi. 
. . ' ' . • . '' ., . ·'·· ' .' . . •' ' . .r.,. .. :r-' Males, ·com 12. -VIagens. pOI' anno;: . . . : . . · , • . . . . · .. · . . . ,. : :ip• 

' .·· IV linha dv Madeira, de Belém a"SanLo Antonio, com 12 . > ?·~ 
vit\geus' por anrio; . · · · . . . .._ . .: · · : •' g; 
,, ·.-·'. ' . . ·.. 34 ·::. ·,",~(. .·s .. -. ·Yol.'X ·····'\i 

.', ., ,•.'··\:-

' 

... ·. ;::_;:· . 
. ,;)r: 

~--'Ir 



. . . 

V, linha- Purús-Acrc, dC Belém a Xap~ry e Senna Ma- · 
dureil'll, · com sete viagens ·por anno; . . ·. · · · : · · . . . 
. v.r, linha do Oyapock, de Belém . a :cayenna, . ccim . 12 .. 

, viagtJus rio r. annu,, no mini mo, · pelos canaes de_ Maguary_ .o 
Maracá · •·. · ·. · · · · · · · · · · · · ··. · · · : ·· . · 
• · ·· vri, linha do Pii;abas, de Belém a Pirabas,· êom 12 viagens 

'imnuaes, no minimo; ·. · •. •:· ·• · · .··· · • ' , · ·. . · · . · ._. . .. 
. .· VI~I, Iinhà do. ',l.'oca~~tins;: eom e~calas po~ Abao'Lé, Iga-

·.·· rapé-Miry, Cometa e. Ba1ao, até •Alcobaca;<. · . .· ... ·.·· \ ·· · 
•· . . IX, linha do. Xingú, entre Belém•. e ·Victoria, com 12 

·· ·viagens por anno; · · ', · : · •· ·· · .. ·.: · <-:. . ': ·.•. · . · .•.· . ·: 
. . . ' . X, linhas de Belém à So.ure c de. Bêlém'~n Cachoeira; no .. 

:" · ·Estado do · Pará· ·· · ' ' · · ' · • '· · · · · ·.· .· · '·· : · • ·· ' . · · 
. . · .. :.B-·'· ·. G~ilri inicio em. 1Iariáos:' • . . · .. ··.•·· . : . . : · . _ ·-:- .•... 

·.·l,• Unha. dos Autazes,: do· Manáos a Casto li o, .corri -12 viagens ... 
. . , por anno; · · · •. '. · .·· ·; · ·· ,. ·: .. • ·. : .. · · • · .... 

.. . · II; ,linha do .Rio .Negi·o, de. MaU:áos• a Santa Isabel," com 12 
. viagens por.'. ànno; · , · ·. . ·· . , ' · · .. · · · 

, , .. ,III, linha do Madeira, de Manáos a Santo-Antonio, ·com 12 
· VIagens por: anno; . · · : · ... : ·. · · . · .. : . . . .-: 

. : __ .·.. . . :· <IV, ·.linha do. Pürús~Acre, .de Manáos a Xapury,' .a 'cinco· · 
: . ·'viagens' -por anno, e de -Manáos .à Senna Madureira; a. cinco ·. ·· · 

. ·... viâg~~ Ii~~{~ ~~~~bruá,. de M~ná~s ~ -~ru~~iro do· Sul,- co~ 12 
:>v.iagens .p'or .. ·anno· .. : ,I· ·- . _.I ·, • _ 

· ·., G< N-~'~st~~- ·de Màtto 'Grosso: ... . . ·· • . 
; -·' , ' • , • J , ; ' . --~ ' " i • . , ' . , ' . . ' ~ ' I ·• 

· .·. •Linba do· Rio Guaporé, entre as cidades de Mano Grosso 
. ' · c Guajàrá:.:Miry.' · • . . · · . · . 

. ' ,_: . . · :§ .. · 2.•: O serviço :será conLracLado: corri. uma'· sõ ._ empreza;. ·: 
· Iiiio podendo·. ser -parcellado, cxceputada unicamente a:. linha. . 
... ·. d~ ·Pu•abas,· lambem· wnhecida IJO!'. liriha de: Salgado, que ,·po: 
·· • '<derá ser incorporada ·á· navegação· costeira :.do: Maranhão com .. 
. :.: ... a.-·obris·acão ·do. sérvi~-; na_ida, como :na volta, os .portos.pa·:-"'•. 
·.·: .· raenses: c·omprehendidos .. entro 'Belém· e· Vizeu· .. ,·_. · ! . · ·: ::· . : 
, .. <.'. ' §•, ·3.•· A: concurrencia versat·á -sobro as; taxas de· fretes e · . .. 
'; ;,pa·ssagéns;: sOndo pref.erido' .o .. proponente que os·.o·f~ereeerao '.· 
... ·· · .. , me;n~vtretoonc~der: lÍ. Ecip~~za Ú<iid .Br~sil~i~~ .• -~·.à CÔ~: ·_-··. :' -.. 
.. pânhi:a Flüyial · Maranhimsll; . mediante:. as. eoníiições que: .0s-· .. · • •. · 

.. tipular, a')ubvenÇão'.até )00:000$ annuaes a cada umà;: .. ·-·-~: ·· ·. ·. 
.. .XVII. A:·renovar: ·com· o: Governo do· .Estado.- do Maranhão·,.: • • . 

,'o contracto. de navegação' a que- se refere o: decreto n; ·.n ~524, :.: • .. ·. 
· .. •de.<l7 de marco·dc 1915; •podendo: modif_icar. as sua.s· linhas 

: '•'')i . augmentar de ..• ~o·:ooo$ .. a· ·respe()tiv~.~-~sub~enção.: .. abrindo .. · 
·, .::1 para tornar· effectJVO .o aUgmento .. os;::tn~oessarJOS ·C!'OO!tOB. • .: · 

, : .. ·XVIII: ·'.-i J}asu~ ··ii .companhia::'d_c<N~vegacão ·· :Bahlan~,.' a··•. 
·: .. titulo .de auxilio. pelos servic!)S _prestadqs, a subvenÇão -de-··.·· 
__ ,·: cqrrente de ,janeiro .de. ~922 até;.t~. data. 'da 'celebracão: .do 
, ,· contl;'acto de que trata o .n; U d'o ... art. 97 do decreto ·legisla-' 

. : . tivo. n; 4'. 555, de 10 de agosto de '1922, na razão da subvenQão · 
. : :estipulada no o.ontracto.· de 24 de' nov_embro 'de .1916, abaixo 
.•.. ::especificado,. çliyidida.: esta pelos }nozes an.teriores. até o . dia • 

em .que Jór o .novo contracLo effectuado. · · ·. ·. · . · · 
: Para ter logar o pagnmento~referido. deverá· n Corrióanhia 

de Navegacão Bnhiana .provar ·que fez ou prestou os servicos · 
· · .. de. _qun trata· o cont~act.o do 24. ~do novembro de 1916, ceie~ 

. ,,: 
•'•;,,. ' 

•,. 
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brado em~ ·vi i·tude . do .. decreto · n. . ·12 .. 688, de · 3 i de maio de 
o :191ü, o qual l'oi resctndido, _por mutuo accôrdo. (decreto ,nu~ 
mero 1!1. 948, do. 17 de agosto de 1921}; mas 'cu,ios sorvicos 

o' o éontinuou e continúa a rma companhia a préstal-os mais 
amplamente até o porto· desta .capitaL · . .. . 

.... · •·· XIX .. A. entrar em .. aceôrdo corri · o's conl.ractantés dà· na~ . 
yegacão do rio S. Francisco, ou out.riJs, onde haJa Lí·ansporlc 
de gado,. nu sentido de serem -tomadas. medidas que melhorem 
o .tespectivo servico, podendo. abrir. os necessarios creditas,·· 
até o maximcr ·de 300 :000$000. · · · · . , . 
. . ,. XX .. A-dar pre!'ercnC'ia na const~·uccilo d!l .. Únhas toieg'ra.~ ·· 
phicas aos municípios . que o!'!'erccerem. · gTal,uitamente, ou. o .. 
Estado. por. elles; .. postos.· e casa para ·a iristallarjiio do·· tclz- .•. 
•grapho. . o. • ·:· •• , · •. •••• ••. • • · .. 

. . XXI. ·A revigorar, no exercício do 1923;' os . saldos :do~ 
. credHos. « Districto Radio. Amazonas» .JJ « Acquisição de ma-' · · 

terial.no estrangeim », ver'ificados. no, exercicip de 192.2, na· 
verba 3' :- Telegraphos. ·. · ' · · • .. . .· · ·. o< • . · · .. . · . 

. ·. :· • •.· XXII. A, dentro dós limites' expressos 'nà cÓnsigna~.ão .res~. · · . 

. pectiva,•. executar: os· seguintes· servir:cis, prfiJ'er:indo entr••) os.· 
mesmos aquelles que, a juizo dos·orgüos. technicos da adnii.,. · . 

.. nistracão, forem considerados· mais UJ'g·entes: rit~olongament.os· · . 
. ou .. ramaes ou· Jinhas telegr;aphicas -· a .. de Lavras a "Carmo; . · 
passando: por·:Villa Nepomuccno, Tres .Pontas c· Dôres· cta.·Boa 
Es·perança:;:a dc:Cambuquira a Lavras·; passando por ·.Tres Co'
ra~ões, Carmo, Cachoeira· e S. João Nepomuceno; a· ele Santa 

. .. Rila.a Jatahy; as.deAxix:l.'a Miritiba, ltapecurú a: Bur;ity, pas-· ·· 
san:ctopo.r.,V~rge-ttl G~aud~ e Ch~padinha;. Bre,i~ .a S!!-nta ,Qui'-:. 
tena, R1achao .. a Vwtor1a do Alto. Parnahyba, e Pmhe1ro a 

. Santa Helena; a qu'e·deve servir a. Aracy, Tucano,' Pr,mbal,· . 
• · Cicero Dantas e. Gcremoabo,.· a de Ituassú a Bom: Jesus dos 

.. 1\leiras, de. Car'inbanha à. Santa MaÍ'i!r da Victoria,: da h i a Ccíi·~ • . 

. rentina, de 'ltuassú a Conqui~ta e do,".Ri.9 Branco. a: Macahub!ls; 
·de Barra do·Rio .drY. Contas•·a Ita·ptra; de CapJVary· a Barxa 

.·Grande; ue.NazàreLh •a Juguaripe; de Capivary a Orobó:.•dc 
.· · Cruz das·· Almas ·a ConceiQão. db. Almeida;. de·. Porto Calvo· n 

·.· Leopoldina; de Porto .Calvó a •Pmto das Pedras·; de ·Cilmar·a-· 
gibe: a S .. · Migue! dos. Milagres; de Pão de ,Assucar. a 'Bcllo 
.Monte, . c de· :Tratpú .n . Porto .ReaL de .Collegro, passando pOI" · 

s~ )3raz ... ''·.o .. •····· . ', '· ,·:· ·' :' .. 

· :-,XXIII. A abt•ir credito, ou crtJditos. ou realizar .ns opera- · . 
. cões .ríecessarias, até o maximo · dé dois miL. contos de ré is; · · 
• pa~:~. p~ fim·espocial, de; constJou_ir, ou 'adq~irir, p_or• C01)1Pl'll; ·.· 
. OdJ11,CIOS, ·que SIJ',Va.fil IÍ .tllStaiJaçuo ·dOS ·sel'VI()OS ·de CO!'I'~!O 'OU 
· .do .tolegraphos, nas oapitncs dos. Estados, ou'•nas. suas Ct.dadas 

mais. populosas; onde esses .serviços funccionem' em .· IJasas · 
· ,alugadas." < . · · .... · · ··... . . . · . . .. . · .· 

.. . XXIV. :\, media:nte COJlCUJ'l;on'cin . ói.t nua; . adquiri I' as 
caixas. de correio precisas ao serviço do assJ.gnatllras, podendo 
célebr•at• contracto por mais. de· um exercício.: .. · . · 

· . ·. XXV. •A despender, no· exercício do 1923, · ·100: 000•$· coin a 
drag·ng·1~m tl melhoramon~o dos port.os de Macnhyba,· Canha(t,· 
Macau o Al'ein Bt'llnoa (Mossou!\). no Estudo di) fiin Gr·unclc 

·do NO!'( I,, sendo 100:000$ para cada um dos rel'eridos pot•l.c•s, 
XXVI. A despender al.tl 200:000$ .com·a desobstr·uei;lio do. 

llio Gr·andr., rle Jaguartí para baixo, do fórmn a tornul~o TI!\· 

/ 

'·, 
,. '· 

,_1_' 

·' ... ' 

... ·. 
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w~avt~l HO I.J·col.w compt'PIÍrJndiuq eutJ·e as estradàs de fort•ô 
.· :\logYana B .Paull sla. · . . · __ · .·. · , 
· · · ·xx VU. A· JJJlllllfnt• ui'I'IH:tmu· a tii'Ug·agL•m e· t'f!alizaJ' tis obras 

. de caJ.·aclt!t' JLJ'g·rnt.t.•. rir, ftít•Jml a per·mitlil' o t·estabelecirnento· i 

da JJavng·a(;flo prla ]uu·ru elo lcapara ,, canal dn· Mar Pequeno, 
iigando lgTrapl' a Canant1a. no .mstado de H. Paulo~ · . 

. Par·a ''"ai ix1u.:ão de .l.aes ohras: que st•t•ão l'l'fectuadas dil . 
acet'lnlo t•orrt "" .os tu dos ft!il.o~. e Jll.'O.iectiJs organizados pela . 
Inspl'clor·in Fedem! de Porl.os, Hios .e Canaes, . poderá ser 
ab(n·to o cJ•edil.o.• ntlccssario, não· e:o.;cedmii.Io do· 1.-o:oo :000$ ·a .•. 
dr.;iposa a. t.•I.Tectuar nu · exercicio.. · · , · , . . . ·, · .· ... i.· 
· . XVHL ,\,. deni.J•o da Vt!rba neste. orcam<mto· destinada a 
custent: '!' . servi~ns .·de moJlh.orànJeJ!tos .dos !JOrtos de ·san,ta ._· 
Ual harllla \Vt•rha 9"), mandar proceder au~ estudos do. porto: 
o da barra do rio Ti,iucas. · no.· Esta·do.:·cle,. Santa' Catharina, 
rPnlizando .as óbt•as que: ·t'orem Julgadas neccssarias. · ·· · · · 
· ,\rl. 7." .CtJnl.inúa t~m ,vigor, na parte ainrla- niio' utiliúida 
ltelo .PodPJ' .Executivo. a autoriza(.!ão cons'tanto da lei n. ·4.242, · 
iltl 5 ;!e janeh·o de 'J9:.?.J, Ílrt. 83, n: 5. ronovad'a na lei nu
lllf'l'll 1!.5fJ5, ctn J'O tle agost.o:de .. 192.2,· art.:-'.6L::(Eis o dis

·positiv(l .alludido: « Pica o Govm'Illi autorizado , a anémhno ·ao_ 
I~slado de Háilta Cathar_ina a Estrada:. de Ferro Santa. Catha-' 
.J'inn:, na parte em trafego de Blmnónau a H ansa, a navegaÇão .. 
l<tnvial do Ha,iahy·a,Blumem\u IJ contractar os prólongámentos,. 
da t'tJI'Pt'irlu estrada, . ati\ a .estação ,de 'fromlbndo. c. o· ·-porto 
.da eidailn do ltaJahy, de aooõrdo . coui .os estudos e· 'focaçi'íp 
.iá fe.itos (j • approvadós pelo' .(:lovorno, fazendo. para.· tal nm_ 
ás opcr·ucõcs 1le Hl'erlit.o qUI! .iulgar' convenientl~u)'. ... . · 
. . AJo! . il." Contmúa /!Ul. v1gor o . ar• L. 87 .da Jer n. 4. 2·12, do · 

· '.!l tln ,iuneiro· r.ln 1921, ·que revigorou· ·o art;. 75~ n.· .X,. da' 'lei 
· n, :l.2:3l?,,de u· de janeiro de 1917, relativo 4 celebrar;:lo de. 
·enntraetos de· alug·uci's tio casas é conducoão. de • malas por.-~ · 
tl'es annos. ,. . . . · · . _ · · · · · ·. · . ~ · .. · · . 
. :\rt; 9." ·. J•'icam t•e\'igorados l)àra ti exerciéio· :de 1923 os .... 
saldos .dó IJJ'edito:do 6.000:000$, para ·as estradas. de ferro 
fedc'raes rios Estados da Bahia, Sergipe· e ·Norte de Minas · · · 
.-;e,~ars lat·l .. 64), da: lei da' despesa pará1922;· e'.do ·de' 
1 O ,.ooo: 1100$;- a que . se refere• a ;ultima. p'!lrt.e ·do ·art.:· 76- do 
mesma lei.. -.. · : .·· · . · · . · · .. .. · · · , · · 
· · Camaní .. dos Dej)Utados, 16 .de: dezembro' ... de,1922 .. --. · .41'-

. nolfo Rllllriaue.~ ·de A:C?Jedo,. Presidente.:-. Costa Rego; J• ,Se- . 
Cl'r~tarin, inte1·inn .. -.. 1!1phygenio de. Salles/ 2• ... Secrctarit) inte-
t·ino. -A'. Com missão do Financas. · · ' : . ·. ·_ . < . · · ... .. . •' .· . .. .. •' 

N., 17S-·· 1922 ·-· . ····. ' .. :. . ' . . . . l: '.: . . . ' ' -, . . '. 
Mt. .·.O .l'resirltmte da'Repu!Jlica .t\ autorizado a despcn

. _r.li!J' pelo Mii1i~l el'in ria Guer·ra as ·quantia's de 17. 406': 585~054 
·papel. e 200:000$000 om•o, .nas seguint.e's vorbas: , . . · 
·. · .. ', ' . "' ' .. ·_ ' : ·._.,-· '· ~~~~.-- ·_. ' .. · .. ··:. ' 

· · As ta~cllas e'''1;lir.afivas /ól•aní.pu/J~1icada.v no ·'; l).iaw 
Uonyrt·.v.w' fie J!J tle Dl!=emlwo tle' 1112~.) · · .· .. · . . ~ . 

At:l. 2.'; .1<:' o Podm· Exocutlvo ~~torizacto: · · · ' · 
l", a 1f;lllllltJJ'. addidos Ú'tilital;OS Cm. p~iZ08 CSt!;angeirl!!; 

• eor•l'('lldo a de~pr.sa pot· conta ·cta verba respocLiva "CommissaQ 
uw pn ix estrungejro"; · ' 

. :. 
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.. 2",' n vender os pi··oductus das Fabricas. de Polvm·a rio Pi
quete e ela Estrella, sr~mlo ·as imprJI'ta·ncius J•IJcebirJns peló'i 
·osl.abn!t•ei nwn li. os . r·esfH!C I iv"·'· 1.• a h i. l'Pr..ollildns para oppm·lu nu 
uLilizaç•íio · om l.wnefieio rln PI'OJH'ia fabrica ou de sua · prn
ílucçiio, prest.ar.las ·conla~ ao 'fhesouro FedMal jJOJ:. inl.ermr.u:lio 
ela Directoria de Contabilidade drt Guerra: 

:l"; ·a· venrll'T' as·. publieaç•ries do Estado Maior· do Exer~ito 
que nii~>. eon:<ti lurun Sf'.~'J'Prio, e appl i cu r• o .pr·roduclo ao. m•~lhn-· 
rameul.o da lmpt'üll8a ·l\lilitar. . . . .· . · · · 
. · .· 4", a: pagar· os ~argC!nlos a,iudanles. o quantitativo des
tinado a fnt·rlam.r•nl.f:l. '!ll~ dinhrir~. c)c! aci:t'it;r)o com os .JH'e~os· 
da tahel!a· dw drstr:dJUH}ao· que nstr.ra em rJgor:. P. I (•ndo rm 

. )'is ta_ o· tempo de Tluraçiío. do· ll11!Srnn · farclamento: .. ·. . · . 
· 5"; a realizat· co~lr·nclos alérll ·rlo cxer·cicío, por· lempt'l; . 

POI'é.m,' não· excedenl.c de. l.res · annos. quandn versarem .. sobro 
~onsLrun(;õe~. · acqnisicrins do mat.,.•r•ial de guf!rl'a; fot•ça· ·,1. Jur. 
(Jc rsl.alwleeimr.nlos rilílil arr.~. alu~nwis. rlr cn8as, ·,, campos 
Jl!Wa invflrnarlns c Joca~:ões du set·vioos. · . . . 

·: A1>f.: 3.~· Os nledicanwntos)'iwnecidos a' ofÜci!íe~ I! l'unc
cionar·ios 'civis do .Miilist.m·io f.!a Gur.rra serão pagos em folha, 
sendo flXJ'ú·eir~amr.nl e· prohibido. o fornecimei1t[1 gratuito: · As 
.impor·limcias' pr~o\·r•ttit'ni.Cs rio lar.s fnr·ni!C.irnrut.os ·sm·ão J'f!Cn
Jhirlus ·á Dirt•clni·it~ r!P Gontahilíflarle, ni1clr,, ser·iio f!Sct·iplur•ada" · 
sob o f.itulo ...;.:. Despt1Sii a .amiullar:..... para' cjurJenham· appií-
. cacão )ia · acquisi()ão rle rnccli_camen!Os . e (IJ~ogás para_ o ·-l~abo~ 
J'Rtorio · 0himico .PilaJ:mac~~l.rco. .·• ·. · .. · :·, .. ·. .• .. . ...•.. · ·. ·.·· 

·. Art.. ·4." .• Aos. officiai!S ieformados · compulsor.iamonte ou 
de ·ac·cõrdo ·C.om 6. ar!. 13 da li' i n .. 2 .290, .de 13 de dezembro··· 
de 19'10, .seJ•JÍ.. abonado o' soldo. do :posto. effrct.ivo qui' tinham 
·a . conlat· ila · dat.a ·rio rlecr·~>l n .rir sua· inacl ividade,: o· qual · scrli 

· classificado. na ·wr·ba::/.0' .-· · · Clas.~es inactivas·-··. satisfazendo
. lhes a r:Jifl'<!rencn I" ln rrici.Hidai;üo ·.rios ·rrspecl.ivos calculos 
quando ·npres.entarqrír ·suas ·pafenLo~ ~. · .. ·· .. . ·: · ·. : ·. · . . ·. · 
• ·. Mt.; 5.• Sill:ãii :clisti·ilm irias · ~ .. · Üircctor·ia ·de Conl.abiliil:ldo 

·;e dà' (iuer·rà e ás,de!l!gacias fiséae's; no~ }~stàdos, TUl fórma pOI'. 
· . que·· for ·pNIMo ;pcJ!Q · · Ministoi'io .··ria· Guerra,· lis, ·. importancias · 

. · .. · · core'spondrml.es· .. ás .rli:lt aGõc·s· rJp : Iodas:. as.:. cnnsig·riaçõr•s dos 
· §§ i <i e 15 do:or~amrnt.o. ' · 

•. 

. '. o .i·elm;iilo ·miir'ístl.'i•ÍIJ sullordii:lar;ií ao· l'i?glmpn das inassas .. ·• 
.· aquollas que assirn· c~onvicr •• mrrlinntc! as .. snguinles· prc~cri- · 
·peões: • :, .... · : .' '. · · : · · · · . ·. · -: · •. : • .. •.: · . 
· .. .á) ·, i··ix.açlin . detÍLr~ d~s ~iotar;õc!s ·r~ o: d~t~i·m ir! ada qu_antia .. 
para. cada unfdadn, r~slabelcclrnenlo .. rcparUçao:-.ou. commrssão, . 

; ,quo a t•nceh()rti poi· ·.·I rimestr(!S ."adr.antarlos:, ila ·. nsl-~ção · . p!l>- . ·· 
gadora; .. : ·:.: .· ·. ... ::: · .. ..: ·. · _ ·. , · 
.... li) as. Ja!lr!llas · I'CIO:I,rvas ~ rssn~ rnlJ?Ortanct.as SOI'!lll .ot•ga- . 

· .nisudas rwla Inlenrlencm ·da: (TJ,l('_!'l:a om•trla a_.dn·netOl'Ja a· qw• 
· est.iVPl'· subm·dinarln. 11 t•rplll'l.tçao; estnlwlecmwnlo . .-ou com
missão ~~ apprnvada~ pP!á i\ofinisiPJ'!n rln Gurr•J:a;. . · ~. · 

c)·· !lf!nhum ad•~anlmnenln sn·.Jnr•tl·anlr.\8 .. da preMaçiio rli~ 
conlas do adenntnrnnnln anll'l'Íf.ll;,.·S!ll\'0 nr·rlein .· PXpressu dn 
Mi11istm da Guerra; . · · . . .· : ... : . · .. · .. 

· · ·. d} ns . saldos . das ri ivrrsa8 massas srrüo co.nsider~dos .. eco
nomias Jicilns rins cofr·rs dos c:onsr>llws .. aclmmsi.J•a!.JYo:;, euTII 
uxcopção; porP.m 9!l .. · foJ•t•agc.•m: .consiàt'I'Ud~ incliv.id~wl, cu,io 
rxepsso conl.rJmat•a a ~f!T' r'~cn!Jndn aos coll•es publrco,;, clr.
:vi.mdo n. excesso de despcza vcrificJ!dO pela n'ecessidndó do - ' . 

. . 
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servi1;o sn!irP a,; dis/,,·iiHii•.''ies J'Pi/as s~1' ai!Pnrlido pelos rnr.~-
mos cofres; _ . 

c) os consellw.~ administr;ll.ivos respondem pelo emprego 
_das -masRas c !H'r.sla'rão suaB contas . por· intermrdio do' in
tendcnl e. -

Ar/. ii." As aul.orirlarlt\~ mililares compe-tentes farão ro- , 
colher t\ lnlfmrlr.ncia d;i GUCI'l'll o quantitativo correspon-
rJenlp ao fnrdanwnlo for·n1•cidn ;ís praças para desconto. 

,\ri.. 7." Os cxanles e analvses feitos no Laborntorio de 
Bacl.m·ioli)gia seriío pagos adeantadamente, segundo a tabella 
.de preços Ol'ganiznda _pelo Minisl.erio da Guerra, sendo reco
_lhido o prorlur/o ao ConsP!llfJ Arlminislralivn rlll'-t'el'cJ'irln Ln
hnra/orio C! ahi cscr·iplm·ado sob_ o·titulo -- .despesa .a an-
nullar· -___ Jllll'a que. lenha apJíc;ú;ão nà acquisição d~ ap-
parethos c r•eaclivos pam o laboJ•aforio. ·. . . · •, ·. .-. 

· -~I' L 8." Ficall1- ci)rnmetl.id-os ·ah oricarregado dos trabàlhos 
da O!'ganizar•ão rio 8r.!'vico Cfr.OA'l;aphico Militar. sob a direcção 
snp,rJrioJ' da"chefia elo Esl ado Maior· do '.Exercito, os.encargos:. 

' . . : ., . ' ' . '' 

al rle. pr·ojr.c/ar· a aririlicacão .. dp !Íi'edito_votado;,. •· . 
.. b) de': promov1•r rt. exccu~,ãn ·de trabalhos remunerados 
quo tenham por, ób.ioclivo. o· tr.•einamcnlo dos serviços· e in
sLallat;ões, _ou .. que .·forem ·cohsidcrados de utilidade publiéa;. 

· ~) rle aj}plicàr, a r:enda provenicnl e dos· trabalhos remu
nm·adoil, :í ampliarão, e· aporl'eit;oamento das_. insta Ilações :e 

-_ servi~os :· ,.. ·. ; _-, - , · -: . · · -: . _ · · · ·- . . .. , 
d) rlr. legal izaT' -UH rJespcsu's O rendas dOS diverSOS grupOS 

rir. srrviço. gco::n~aph icn .. mil i lar, mnnt.~n•io · par·~. esse fim. nma 
r.srripl urac;ão_ rnnven ientn pa.ra a boa· marcha dos f.rabalhos de, 

·. · · ·n,•ganizaoiin r. qufl possa fórni>crr,. op_riortunamcnt'e, ·as elemen- , 
lm sn1mros 1iam /rimada dr contas ·na Pirecl.oria Geral de Con-
'!abil irla.de rla 11ur.r•r·a. · · -. · ' · · --

· ... \rL o~· ·os·medicAniimto's fornecido~ a officiaes e func- · , •· 
cionnz:io~ civi.s -do ~linist.erio r! a 'Guerra serão pagos em folha, 
Sf)ndo cxprcssamen/.r .p1'nhibido :o 'l'urn,'cirrwnlo,'graluHo',- , 
. · As-'imporfânéias pr;ovcnientc$ dé 'taes'' fornecimentos se-

, rão r•ecolhidás .. no• Labo1•atOrio Cl\imic.o .·Militar, para que ·te
n1wrn aplicat;iin n!l iHiqu'icif\ãn do medicamentos. _, - · .. · .... · .. . . . ' .. ' ,_ ' ' ,, '. . ., .. 

. · ·. Ar•/' •11L Ficam~ sunpr•imirlas, :nestfl MinisiPI'io, tcirlas as 
. rl_iai:ias, ~!llvc.l a~ qur f!~t;ãn ~lcil'l'Jrinadns Í!lll',lei especinl,.-dos..;: 
• tmndas a allmonlac;ão. · , - , - · , , 

· · Sala das ·cJIIlmissões, 15 de~dezembro l:ie .1i:122.-· Bueno 
· B1•a1idr1o, · Presidente; :.:::. Cebo . -Bnvma, :Relator .. -. . Octavio .·. . · 
Jf,ann~beil:a. :-. ...nr,d~iaü.~s .Ah!es · F'ilho. ·-.. · 7'h,iJinai Rodrigues. · 

· ·-"- Pr~nto. ~hmndo. --. Arth.U.í'- Collm:r•s Jl07'Ct1'a. -:.: Armando' 
Bm·lflrr.aqni . . - Cinchrntn 'B1'll(fa . . -· A. :carlos.,' ,' .··,. ·. · . 

.. ' ' • ' · : • ' "• · . . _ : '···' , ' , . -. : · • , ~- , '. , • • t' ' . I • , '. • ' '., , , :, 

, . Gamara 'dos Deputados; 17 de' .rlottimbro ·de 1922. -· Ar.;.. 
nolfo llorrrio ur·.~ .. de .A:e·vetlo; Prr&irlrnVi•';:. -.. ;,To.vrJ Alt(Jlt.vto- Be-

- :el'rn t/P Medei'rn.~. 1"' Í:I)CJ'rfarin .. -· -Cõ8tá Rrr1o; 2• Flecrrtai•io. , 
--'- :\'é Commissiío .dn Financ'ns. ·· , · · 

.,·, 

Dn mr.smn Sr·. SoCI'Q/ario, rlo t,r.or .sog·uintc: 
' ' . ' 

~~·. 1• Secretario 'do' Sm\ado -·' De acc;kdn cóm a 'rlolihc
''nrtio ria Mesa dos! a Casa, do Çonp;resso Nàoional, r-ogo-vos pru
videnciei~ uo .senLido de se1;em fei\as, pw' omenda, ua verba 8' 

'·' 

--
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rsem·c/aJ•ia~ da Gamara 'dos DrlpUI.adosJ do' pro,íec'to 'do oroa
mnn/.o da ,D()sp.eza do Minisl.ctio da· Justiça c ·Nogncios Inl.o3"' 
rio1·es. .oJ•a. ern anrlamenl:o _no• -Senado, as seguintes 'alterações: . 
· :Em vez rle 4 revism•es;•diga-sr.-3,. o em vcz.de O daclylogrn.-

. p/JOS, diga.;~C:. 7 •-. :Sem allm•ação da Verba, vifli.O' SOI'!!m irJen.:.. 
· li c os ns.·~·onoimenl.o~ · (arl\:, 1 fl:l".c/o .ncgulamento); o, na comi~ 
gJ_l'itt'ão,~gmt.ificações addicionaeb; em_ vez• de 15 "I" a' üm ta..: 

· ''ltyg,·npho de ·3'. ·classe, rliga"se 15 "1"·.-a dou~ /.àchygraph-os· dP. 
::l" cla,~so.o -15 "/".:a 1,un )arrlinQjJ•o,_~_l.i\ Si ~e .. ~tarço, e ~o ~1· de 

_ -J rln ulirJI om deant.c. - .i\' Cormntssilo rio Flllançns. ·· ·· . -· · 
· Dt• mesriio· Sr·. Secretario;' do i.e;ir scgufri/.11: ··· .. · 

_Sr:: ;I" Sr:!Cl'l!l.at·io do Senado ·_· CommunÍco-vó;.-, para 'tiuc 
veis . dignei~ d1! _. rll'nvidenciar 'no •seht.ido de. ser J'eil.a a .devida 

·· rí.\clificn•;àl), ·. (Jllfl uo· auiJlgrapi'w fla (Jt•oposil;ãn,, dost.a.: Gamara, 
.nu t.nr.Jzn.nrlo ~~~ nborlma do· iJred i t.O · espécial' de 633:849$650 
para despezn.s 'cll' reot·ganizli1)ão clil' ·corpo rlw:Bohlbeiro~. 'ha o 
Hegninte engano: «P-Xf}Cdido. n.os .. l.r.iJ:p'Jos. da lm~oriii.açíio do· 
", ·TI da !Pi n ~ 4. 242: .. IIualidii .sri · deve'dizer: ·'«ox(lei:lido nos 
f,m·mos da anl.crizn(:ão c).o n. H, nrf. 3", da I~ i n. 4.242). · .· · . 

Communieo-vns, mais, que: no nutograplio 'da pt•oposif:ão · 
. q11n 'abr11 ·u o.redito. Mpociai·pn.rn: pagamenlii' aos.:Drs .. Sergio··· 
Ti:'ixoim Luiz dnBàt•r·os L ore lo o Honriqúe Vaz .Pinto· Coelho, 

.lia os seguintes engaúos: 'ú'crcdit.o·cspccià.l.é de '4:703$322 e'. 
ní1.o ·4 :703$tl32; •e .Hir.eurso 'do. período citado édfi ·H· de ,do- . 

. zmnbr1YM :1921 n 31 do. dezembr·o:de'-1022 • .:;_A' Secretaria 
·111ll'll pt•ovidenciÚ/ · . • · ·: · · . · . · · · ··• :· .. · . 

·. Do St•; !\IiníM.t·o ria Jusl.ica e Nogocios In/.orioréii rem~t- · 
·· .!.oudo. dous dQ>f' aul.ogt'ailhos rJa l'B~olucão legislativa .. sa•nccto-

rtadi riuc dcti!rmina as J'rcintr.íms én/.re o~ Estado!!< de São .. 
·Paulo e. do Pnr•o:mL :.-. Ar't\lliv•'~~n um' dos auliigraJlhos e rc~ : 
n:l'lln~so o outro :í Camat•a dos Doputa~os. · · · . ' 

. Do·Sr .. Mi·nisLJ•n da. Viaclin o Obras· Publicas,- devolvendo. 
. o~··. :o.ulogTilphn.s ·d:J rn~olu(:ão· .. lt1gislativa 'que manda . eontar •.. ··· 
· -para: l.ollos os ''J'J'r'ito~. a· Salvador Ri~si,; gazista·-diJ 1• claii~IJ. 

1!.a -1•1stl'·acln. ·do F'M'J'o :Gr.n'l.ml rln · Bl'Jlilil, o .tempo· que' menciorHl, 
· n•w<niin tm• R·ido .~:anccionnda .. ,, nu vrJtada· ![>elo' 'oSt•. Presid~nte 
da Republica. -·; · A' Snrú•f!lat•ià pàl'li faint• o expediente para · 
a j)L·nmulgn,:ãp, · · · ... ·.... . ..· · . · · · · 

o Sr. :!• sí!cretario._r!l;ciaJ'il: qli'n- não h a 'pai·r•crJJ'I)S·. ' 
·E' !id.o; apt~i~ci.r·r r~lll1of./.idn á Com missão d~ Constiluir.ãr, · 

. r,. ~nguintc · · · - · · · 
' '-!ÍBCÚECTO -, 

' ' 

N. R7 -· · lfl22 · . 
· .. úetánii:lllf~'il''. ,, /·u:l(.'(·l•ÍIIrwi,, pub/.h·o, ci1ril p11 .. ln[Útar, !Jltf:; 

· . ·durau(r• '' ·n-•1'.''•"11/r• ·rumo r/!! 1!122, .r:o·m/1/.I!·JI/.IJI'fl.tn•o, d•i.1l1't~ 
· 1M ir~.· '·'''III t"lllltÚ• t/11. 1n!láp1'11!/Cm:ill do Brn.~u. •. 'IIIÍII ·. te-n hrr. 

· · · st .. fl'ridl' j;/'11•1-'. 'rli,,'JiJ)liiurrr!.~,- ·IÍom (IOsado )iceuçn, conle 
-1.1!/o t.l••loro .o tr!'lll1i'' rlr~,,.ft• rwnn- d1• i!((er:/i'.'tl ,.wn•·tJiço, Jllf:l'rl 
l t,.,i/Os_· OS 11 f / t:~· { (J,S 1 (l(i'UIIJ 1:f!f!01fl J?f!'ll.'HI IÍ ,1(1(.(1_ f/t~fli (,'tr!'IÍO (ClJ ,';(~r
•dtJi) l•1tbllr.'!l ' 

O Cnl!g".'Cs'o Naci.;nal resólvc: 
:\r•t. L" O fu.lii'C'ionat•io publico. civil' ou milita!', !JIIC, 

daranto t• ccon·omto• llllllO de 1922, ·commemorativo do primeiro 

,• 

. - ' . 
' ' 

. ' 

, .. ,, 

.. 



530 :. ~-• l :: · ANNAEB DO· SENADO 

. Ccntcnario. ·.da Incleptmdencia ·do Bràsi!, não tenha soff.rido 
pouas.disciplinarc,;, nem gosado licença,: contará pelo dobro o 
temp9 d·1~ta anno· dr· cffectivo."serviço,. para todol:l os effeitos 
)egMs, como r·eçomp1;nsa á-sua dedi·cação ao serviço publico . 

. · Ar·t.. 2.'' P.ara este J'im dever•1í requerer ao Poder Executivo, 
()Olos meio~ regulam(mf,aros,. pt•ovando que •está enr condições 
ile C•btor r:&fw favor·, Qt!l', .. deferido,· será annotado nos ·respe~ 
ctivos_ asstmlumentos, pm·a üs fins do !lrt. -1 •, desta lei,· · ·.· : .. 

Ar i.. 3. • Révugam;_~e leis e resoluçÕes em imntrari'o. · · .. 
Sâla d~s s~ssGc:;; de~emb~o dc.1922. ·-··. iu.~ebio de ;ln~ 

drad11. · · · · · · · · · · -~ · 

· · · Justific'aÇ(ú . . . , .. . ' • ·,.· 

' :• ' • I ., ... -, : '" ',.' ,), ·,, • 1 '.'.' ,. ,•o. ',.:.:. ' '."' : . ' ,•:• ·: •',,' 

·. · .O .pro,íocteo que offereço á ~on'sideração.· dei Senado, repre-' 
, , . senta_ ·u_ma aspjra_ ç·ã_o_ da,1abor_iosa · JJ_lasse .. dos·· funccio_nari_os pti

bhcos da IJn'iüo . .J~ tj Justo que ell~s. esses incansaveis ·servi~ . 
dores, vojim: · oJ seu;;: ,desejos convertidos ·.cm, realidade:. 

.. · Cop;itou-s~. quand.:: ·<la . passagem ,fio primeiro. Centen:i:i·io ·. 
dá Inde~rr~ndencia. du Brasil,.· de .. diversas medidas :Úmdentes, a 

·.··minorar à .siluaçãc.i dos Jun1lcionarios tmblicos, .. civis . ou-mil i,. 
· taras, dentre essns,. I( lltle .mandava pagar ;-pel-o dobro os Veú"' 
. cimentos. qur!. _lhe~. coube~sem, .durante. o. ·,m~z de· setembro ul- · · · 

.· :limo, :modtda.: es~u que foi adoptada· pelo·;goverrió de Pernam;. 
· buco, etn benefiC'io. · do~· -fl.mccio:r;~·ari'!ls ~ .·estadtiaes. . -Alguns 
~ ~uncciom\l'ios:da Màrinha de Guerra, tiveram, como emm•es-

.. · timo, o riobr,\do.s v.encimtmt.os no Jriez' de ·setembro, sujeito· nos.: 
déscontó8 Jes·aes .. O br.ne1'icio, porém,·foi .restr•icto. E !l: de ·um · 
benefici·.) ·gerar de que cogitamos: . ·· · · . · · ·. . 

•.. · Mand.emu:;, Ji<iJ•.t:anfo, contar. p'elo dobro.;o tempo· de effo:.. · 
. -ct.ivo scl'vico prestado :pelos .JnnccionarJos; publicos. civis 'ou • .. 
· inilitntes,. qur~ .niicí teribam soffrido.penas disciplinares, :nêril · ··. · 
gosa:Jo .licr!lll)ll, pnr·a J'S oetfeit.os.da ·a·pfr~enta~oria. jubilação ôn •. · 
rru'urma:· e; out.ro,;, durante o .,cOl'l'ente ·anno de f022, ,:comme~ 

· morativ•• ::do. :r.•rimei'l;o. Cr.ntenario da Independencia .do:Brasil, 
. coino rec<nnpPnsa ato~ •;>crvico~ -a ,dedicação,-.por .elles revelados, · • 
ao:se.~viço.pnb!ico;. · · · ·. ·,:. ·. ··· :-'•'··· .. - ·· ... :• ·. ·. ,. , . ·· 
· Sal:i das SQ~~ííri{ ·' de~e1~bro de 1!l22. ~ Eu.yebiá de An..:· 

.. · dfar/e. · .. ,, . : . . ·. · · · ; · · · · ·· ,. .. · 

.. o sr. Alfredo E!lis(~). -.·~r.': Prc~Íflêllt:i>.:.~ll.ràs 'veze~· 
· · ttm!ho .occupu1lo.'à'<tribuna. ,com· o. d.nsúl~a·ztJJ'. o· dnsgh~t.o . fl a · 

·· : ·. amnf•!iura -com 'QlW ·:o J'a~o neste .'momcnln. · . . . 
· ·· ... ·. · ' Quàndo.·11a ilefl)~ll. rJn,~ interesses publico;;, 'vr.io-me .. ftiJ•..; 

cadn a oc:eupar f!sta: !Joibuna, . J'(~clamanrlo . da g·ctWl'!.ISicladrJ . tio • 
meus :iollust.res·. collegás :um voü1 a':fà~·ny rlü uma· mcrlida util 
á 'Rcpubloicn, uHI aol Brasil. únt.o:tmc' feLiz;. e atA crirt,n ·.pm1t.n. 
m'gul ho~n do :porlr.l· . JWestáJ'. :·a·, ·:ú1'irihn . :patl'i 1\ o. COUCLÍ rS"n ... da 

. . . rn'inlm :apoucada inl.clligencia. '(Não .apoinclos.) · · .·. . · 
·. · · ··MaR, quandn n sconario •í'·'mudado, cabr.nll0~mo fi dolo

. !'0811 f.a.J'r>fu rlf.' •I'Cl·emhrar;; (t Ju:iira rl'ü. f,UJl!Ull'ls, COHIO tantas . 
. v.eze~ tRn'h.o fpilo. srt·vicoo pr·cst.urlos ·por br~sHeiT·os Hlui!tr~>s, 
·comprehmirhmdo hmn·~:v:· Ex·.; o ·pQza~:,, o 11 rlôr .eom qlrn 

.?.:: .. ,·. '\:·· ' 

'(*): E.ste discu!'SQ ·~-~ÍJ foi lido pelq prador; 
'•. --.. 
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as.~iJmn 1í . I l'ihmw. POI' devrr, JH'la' nbrit;ação qup ü•nho df' não 
rleixar' llL' .olvido 11111 mitiHJ qu1.~ dcvonw,.; JWO~ervnl' no,; :nM~os 
A1wa.e,,·, nara qru• fiCJIII' constando da via laclea inl,)l!Pctual · 

· dn ·Brasil. e"·"') 't'aéto·rJolornsn. inl'ausln: 'Cí ii('' ,;e apaga.r~ urna·· .. 
ria;: nsl.l'rHa~. n das mn i:, ful:gur·anl.r•~. ria in.t,!llethllltl i dado 
lwns.iloim. (Muito lu:m.) · . ..· · . . · · . 

F'aHr.c.L•u :'o!m1o··dl! .AtHh·tu'll'; li'L·. Pt·••,idP.nt.e. F.. e~lc nonlf~. 
· J'I•[Jrrscnt.a o .. fin um: gnnin da 111('dieina ll!'a8Heira; Xingunm 
o rJXcerletL' Crr~hl'ú ful~~:urantr!,' cul.lhadn, .. nst1·o ·de· .primeira 
grandr!za nn. mundo ·~c·i·r.nt.ificn; .\luw;· de. Amh·afle· ~l!icn~hia. · 
tambem riC' [ll'irrwil'a gràndán om qualquer .coilsfeHar.ão do 
mündo; (Jftüto lww.:) · · · 

'· .. , .. 
I) SR .. A. AZBII:ImÍl. -· · Apoi!Úio .. 

' ' ' • • ' I 

..... ·O. Sn; AÚ'RHuo· Er;Li~ _;_ "'PI'Zttr. da ful;nu·ução rlaqueUe . · 
.s•r.ni.n .. 'da> sci·nlilaç~s na·quclln-' e~piri!r.·· inrg:JJa.Jltwl, r.nt.r·f· . a · 
suá capacidadw.scir•nfifica .rio medico ~.;xirnin. não iii•· sahe:qne ·' 
mui:-; .-·arlmiriiJ:: si o llH1rl.ico inrxcedivi•l nu "r o. [Hlhlici;;tu, · 
jol'nnlisfa .. pr.e0laro. · brílhànte I' ·f!·lllinrntl.1,·',pm•qu,t . ningu,•rn · 

· tão :bef\1. vibJ•ayn o e~t.ylt!lr. da critica,níai;; habil ·C· mais crr-.. · 
r.ei I'O. do <ltW o mm·t.o q·ue .dej)lorn .. A sua ·,penna era· egual. ao 
buril de urn. · Bnnvenuf..n. Ccllini. .A·. pennà que lransportaYa • 
·para··n paru>l ~as sc.in,t.Hnçõcs daq:uc·lle P·~pirii.'J· .. culto, burilava •. ' 
ao !lli)SJrtrJ tempo; em. phrn~es r•t.rrnP."; • (;lll mcta·l· III' fi nu qui·~. 
late,· a": f>xpansões grmirins daquella cerebração I!Xtr'aprrHnai'ia;. · 

·· . ,s,.;·.· PrrJsiriE>nte, que mni~ .. se podr.rá i:lizer. ·qul> assignahJ 
· o .pezar de.~ta·· Casa. an .vôr ·desapparecé-1·· ria consteiia~ão in-· · 

teHect.uaJ.·no Brasil um fio~ vult.ns. rnni~ emhwnte.~. :ntil ·dos ·.· 
asiJ~n;; .. Jh'ais .·brilhanl.e.;;, eUa que, ullimanwritr, Jt!nl s-ifl'). tãii 

· de~ralcaria· pelo rle;;npparec.imento dP tnnl.ns l!;;pir·itn;. 11.ow.c ,Tei.S?.. . . . . ' · · ·· · · · 

. · Não :prccisi/ralcr.ártecrnlogico de Nuno de.:~-\ndi·arle, ci:, · 
· · ta r, à data do .~eu na:;c.i ment,o.l ou a época r.m q'Uc f.l\wesccu . 

o seu .. f.al('nlo .. Apena~. S1•; · fll'eoirh>nl.e, l'C(JUfliro a:V· Ex.~ qu.r. · 
. ao ·meu disctl!';;o ri que .annr!X(l · n .nrt.igo JlUbl i cario· boje pelo 

. g.r·a~de · ;;iwnaJ· mat!JI}no O o Pai:.; fiO.!' l1nde sn_ verá ,a ~ra.,je.:. 
·. ct.orta·daquclle ·espJrJto, rlo·bL•rçn ao t,umull.,, O que pw c1.nn-·. 

:·pre, como medico, c·rimo· .cnHrga ·que· acompanhou ll adrnn·ou 
a granrlr.za da· sua ·profisslin' i'cinnt:ifiea; a;:;dm çnrnn a. rlrva~iio 
pfi!ifJca , enl' · qnr ~empre ·~e. mnnt.QW, í· req,n:r.rcr ·a· Y~ :E.x .• 
que· conc~uH!' 1\ . Cnsn .sn lHHH1Pnf.f' ·na.·. hJRrrciin· rir. um· vntlfl rir. 

· '1n:ofundo Pl'Úil' na. nossa. actu dp 'hll.if', pi! lo desapparet:imrntn . 
· do .notavlll hi·asHP.iJ·n .qu.,, uca:b:t 11e .dP."cer· 1í tm·r;a.-ilara 'f!I\~HH' .· 
n · snrn·omo · impnsto: que a: natu.J•ezn .nos· irnpõt• ·no. .tr.J•mrr·rla ·· 
nriii.•a vi(1Õl .:r. .'qtw li ~lla: d.~:"nlndn fumilia ·SI' nnilr·r~s,,.·ll·in lr7 
Jogru:Jriilla upi·~s~ilf:anrln,· o~. ,;c•nl.imentn;; iin. S1mado ·p1•Jn .in-
fc,u~t.o ncnnJ.ecimrnt.o .. (Jlwilo. b,•m.: :m nito ·IJe'fll;) · 

!', .. ' . '· 
;publicàçio a qtie se referiu ·no seu discursei 'o Sr. Senador 

Altredo Ellis · . 

' 
NUNO DE· ~·\NDil.·\fJIC . 

. ' '• 

l:lom u inort.e do consolheiró Nuno do 'Andrade, liCCO!'I'idu . 
ás 7. hora~ rlc• honfon1. enlwe-so o BrnRil dr. lucto, pois dcs
llppaJ•cco uma dos mais .ui!. as, radiosas figuras da· si.u1 inlelle
ctualidade. · · ..... , 

' 

,' ,' 
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A .exiguidade de tempo em que ó J'oitu IJstu. ur~~~u otliçiio 
das sogundas-fcim~. mal .nos pm'!HitLe, dizer,. l'egi~LI'an_do, a 
)JfJI'da· u·r·cparavel, o. que olla nos 1cJ'O rJu·ectamouto, P'•Js 101 

·. at.ravés das coli.llnna~ de O Pai:: que IJ-o talento polytoJ'IIW tlo 
Nullô do Andmdc l.eve as. suas manifestações m~is int.en~ns e 
mais lwllas. . · . . · . · 

..... 1~· de jtinho do. ann'o passado o uJLinio ar•tigo col.ll a .sua 
us8igHaLtli'IÍ, puhlicado .na nossa pi:imeil'a c9lumna. ~ "qt!O!ll .. 
uãu Htl l.tunhm dos contos e chronwas, ass1gnados . I< ellcln 

· . ,'l'ol'ra'"! e,· dcpoi~. reunidos no yolume admiravel das l'lnagens, 
.. e q111J fiuwarn tlpoca? .·. . . .. · ·.··. · · .· .· · ·, . . 
.· . · .· Na vida tão cheia, tão ut.il. c gloriosa- de Nuno de Aur1rado, .. 

·n obJ•a do jornalista, rio escriptor. magnifico, avulta com re- .. 
· lcyo iucomparavel. '· · · , · '.· : .· . ·· . . . ·. . 

. Occupando· elevados cargos publiéos, como medico, home1n 
dn sciencia ri co.ino. actm inist.raâor, elle foL sempre· uma. das · . 

.. , . 111ab vivaf; afl'irma('õüs rJa capacidade brasileira.· Ma>; .o· 
homem.· de.J•aí·n cult.ura, o s~in~ilante espírito que· l'oi: u <Jr111-. 

· 111mf.e ·exf.iucto, apparece. prmCipalmente na sua. consJd(wavol 
. J1I'orluceão; cscript.a. ·, · .. : . · · · • · ·: . ·. , ... · 

- . Nuno de -~ndradc era o .mais Sóductôr dos convilrsadorc:< .. 
, , r.: t.udo_o qu1.1. as ~uasphz:ascs tinhamdefaiscantc, d.c agnil()_, do.· 

· . porcnctcnLtl . ll'Oilla,_ ~llc 1gnalment..e. nos. dava nos, se.us at'L!gos 
ctno, mesmo .os ma1s. apressados, tmham; .no .seu.plli'ISmo .1:1go-
·roso, uma :elegancía que deshimbravà .. ' ' ' . 
. Hodadm· ·principal do O l'aiz durante largí:dempo, · dÕJlOis 
sc:n coilaborador, quer assígnasse. ou não os seus artigo~; era 
.logo fac ii· rocon'hcccl:..os . pelas :peéualiaridades ·dei mais 1'o1'- .. 

, moso !fo;; estyloA ... F~i, ·no. verdadei'ro sentido da ·palavra,, ,um· 
·, ~rosf.T·e. · ,. .: . . . . .. . ·. ·. ·.· t. · · 

· J~'. pnis; L~do o P,áiz que se enluc~a quando dosilppat•oco 
. · ·ti'io nolwc, lummosa 'Íigura do homem !Ilustre pelow, dons ox

.. . cepcionnes. da inlnlligorwia,. da. cultura e do· cnJ•aeter e .que 
·'. ~e'tnfll'f!; •e ·.~oh· fanf.ns o f.iio latas fórn1as de acl.iviilnde,- ::.óubo 
.. s1m·i1• ~~~ idrans do rmgrannecimento nacionaL. · · · 

. ' . . ' . ,. ' ·' ' . \'' 

. .~·. 
., . : :':' .. -'---····:· . . ' ·•; 

•.:. I ~· " '· .. ' ; 

(}. ~onseiJwil·o Nuno· de Andrade n~sceu nosta Capital ·mn 
27 :dn ,tu lho .tln .1857.. Ainda · ostudanl:o dt~ prep!IT'atoi'Íos, .· ha- · 

.IJJ lit.íHJ-81J ·l)rJihnn~emonl._e,. em provas· ·publicas; ~o· professo-
. rado · çl<i plulo~oplua nacwnaj, ·que exerceu. a· segmT', com ra!'n. ·. 
t!nlnpol.oncjn: · IJ_oii principaos ·collegios,: dcflta: Capi.f,nl .. t iran~o . 

. . flnRso magis.teJ'IO .os recufSOS: nece!)sarJos· pnra estudar medi'

.... clnn, em eriJa Faculrlade' .. mgressou aos 19 annos dr idade, cm 
· · 1R70. formando-se em Hl75, após um curso todo do not.nS·dis-. 
· .. t.fnrJa.~. Momhrn, t.it.u.lar !1n A~adPmia ,,Nat~ionnl 'clw. 1\fnrlicinn . 

.. ln,;:-o. no mm o. SIJA'U inf.e, j(l om ·i871i · .ci'{jovcn facn lf.ntivn con- .· · 
· cm·rin .com. os prs, ,J. .f!: .do .Lacerda;.Barata Ríbeiro;.•,Jnlio 

de :Moura. BellJCJn dn Atirou r. Neves :Oonzaga, ao, cnrgo dn · 
· lnnt.o srrbsf,if.uf.o · dn· • socção · de · scieiicias ·· medicas, Foi . 
. cl~~;ssifica~ó em prhneiN. logm•, .. depois, do ·provas memora- · 
V018 <' o llllpel'lldor nomo~u..;o para. o lognr em dezemhrà . da-
quelle mesmo , anuo. . .· · . . . . ·· · . 

. J<~m 1881 r.ra distingpido' com a·· nomeação do inspector 
rln Saude do Porto rlesta c.a.pit.nl, alcancando, tres annos de
pois, 'n ca.th;edra d~ llYS'\P.,nc e historia da n;edicinn·, por mo1•• 
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· f.e .do. f!r~:rrc~gm· So~1z~ · Coslil.; J\indn em 18~4 dirig1u o ser.- • 
v1c~ .clm1co. ·do . llo,JnLal de Alwnndos, e· nu anno immudia-
to l01 n?r'aclado COf!l a commendadn Ordl)m de Christu, pqra; .. 

. .. em, ~88ü,· pussm· a mspcctor. ge~al d~ saude' do~. portos do . 
J~ra~ ri,, .JHls.l,o que exerci!~. el fncl.1va nwn te . c com. extraordi.na~ . 
rm r.llwacm até 1~!JO .. E.allccr.mdo cm .1887 o pi'Dfcssor ~l:"(lr'-
l'l;s Hfllll(!m,·.assumm ,a. d1rceção da I'. cadeira diJ clinica mú
d~ca que pr~J'cssou .at~. 1908, dc!x~ndo. 1~0 ~~piril.o de gm·a- . . 
c:~H!S n g:r.!l~oc!~ r! e mcd ICOS a L1•ad tçao de mcqmparaveis .c pt·c~ .. 
cwsns hcoes, . · . · .. . · · · · ·. · · · 
.· Foi. Jwssc!.n)r.smo ·ar. no 'do 18Si; uma voz· terminada, com 
(lSplcndido resull.ndo .. a campanha· .sanita.ria motivada· ·pelo 

· apparecimento. do' cholct•a nasllcpuhlicas· do Prata, que J'e
cebeu o w.ulo :dP c·dnselboiro,. recusando todavia, em !888 
o de brit;ão, corfl. 'que o queria: agraciar a Monarchia. ' 

• .Sob o reg-ímen '.l;cf.~lhJicnnci, em' 1891,, obteve licença para·. · 
· tratar·. dr. 'sna sande, • na. ,Europa, .. para ·.voltar· á sua: JlfJI.avel 
• opcrosicadc pubLica .. cm 1897, qliando; .. depois de reorganizar 
sabiamentr r; si>rdco sanitlwio lhe.· fui atl,ribuida a direcção 
g·c;ral· da. Sallclc Publica;. .· · · .·· · . . . · ... •· . . • . . ,··, · . ·. 

·• . ·.Medico el'fcdi\;.n do· HospHal da' Misericordia, 'directc.!• 
da Caixa Econümica; Cm' .1910, não foi só como. scientista ·il
luslrc· o arln'linislradnr· Prninr.ntc que O Conselheiro Nuno do 
Andi•ude ·._· . verdadeiro .e altn •exemplo do homem· feito. ti cus
la· ·do ·<Pr!lpril• ·.esforçá ·.~ · patenteou suas.· admiraveis · quan:. • .. 
rln.d~!S .de. inteH ig·cncia e dp. trabalhó, mas .tambef!1. :como pU.- · 
h!ICJS[a. írcundo e ·podJJl'oso, po1s além de .ter.stdo redactor 
principal. do O /'ai: e do Jornal do .Bras·il e fio collaboradot• .. em 
.\':trios diÍll'ins · n J•cvisLa;s, editou .. toda. uma. obra solida .o .de-.:·. 
finiti'va, da. ·qtial· destacamos,: . ··.: .. . ... ·.,. . · · ·. :. . ·' . 

: . cContos. c ehronicas; Imagens: Di-scurso ·na 'FaculdadQ d<! . 
·. ModiéinR, ·por occâsiãó da 'inauguração dos retratos dos an~ · · 

l.igos professores;. Dia~nostico c. tratamento ~as· nc:vroses em·.· 
geral, ·lhosri inau~turvl: Phvsiolngia olos: epilerticrs. U1esc de .· 
. COliCUJ'SO;· Memoria . hist:Orica dns a•COlll.f'cimentos mais. no-: ••.. 
. ta,>eis .da .Faculdade .de .Medicina do· Rio do Janeiro;. Dr\. dia ... 

. gJwRt.ico. ·de aliem1çiio mentol;: Das . condiç.ões . pa.t.h,ol(lgica~ 
. · de.anurm .o.•dn \'alor dt~ SAm sympl.omas nn·pragnoso das . .fc

hrils .gravêá: Das allucinacües; O convepio .~anitario p ·A fo-
.!Jre amarel!a;, · · .· . · ·. . ·· • - .. · ·· · . . c • · . · 

• • • . . • • , ·: ', ' , . \ .. ' ,_•· •. r, '' '' 
' . . . . ., .. 

.o Sr. Irineu Machado - Pcc;o a palavra·. 

. ·. :· o Sr, Pre~i,deníe _:_ 'rem· a palavra ó nobt•o ~imactor. ' , 
• . . . , , • " ~ • . ' ' . • . ' I .' ' . - , , : ' ' ' ' ' , ' ,' 

'o· S1·.'Irineu 'Machado· (•) -· St·. Pi·esideritü, do accônio 
· com o meu ·Cm ineúl.e amigo e illust.rc representante do Dis
.'t.ricto I!'ederal, nosLn Casa. vénho dm· o ·moo· apoia. pot· mim, · • 

. · por S. Ex .. · e pelo District.o fi!del'al. ao .requ.erimtmtó· susten-· 
· tndo,' com lnnla alma e .. com. tanLn. eloqnencia'; pelo heneme-

t•ito Senado!· prllllista. . . · . · . . .· 
.\ ".'r'•• h a pqtwn Q" recorda,•a ao meu· .eolle~a de roprr · 

~~-.····~~o que, em Hl82, ha qunrent.a annos, portanto, o grnr. 
• ·professor o medico Nuno dr. Andrndr.; me.d::>.va n RUa !\\ 
•.. ,wncia e rne ~ah•, .. ;t ·Q!J tun. g·t·nvc caRo f!~fnhrn an•m'c'lln;. 

. Ve. pt•i· isso, o SenuLIO, noouc que clnla connecelt o ora.. 
.\lot• o granr.l~ morto, podendo nvnliar a . ei11ocfio com que do 

' ' 

. '_·. ',' 

.... :-: 

. J,', 

,. 
'' . ~ 

' '::.·' :,. . _ _,,·· 

:· '. ·~ ' 
-.'·• . 

. ' 
\ '• .. . -.. · 

;•;' 

.. -~-, 
''•, .. ,.-.. 

,. :·-
·, ,_._ 

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

'··-· 

;•; 
•• 4• 
~' ' J, 

', :- ·..,, •. 
. ::.•,\ 

. ·''• .· .. 

'-, .. _ 



·.540 

·• pioro .a j.)C!'da pa!'ll ·pat•a as lct!'âS. mcUlcas, para a inlpren. 
sa,. para. a I ilteral.ura, ·para a· medicina nrasltell·a, do illustr11 

·· patric~o; que <foi Nun(> de Andrado. . • ·. · . . . . . 
· 'Vau: nas· minhas palavras· 118' "homenagtms· do. carioca,· do· . 

. ougnte: ll!IJ'U~ecido, lfo am.igO (• UO lllC8Íno tempo d_o nraS111J'l• .. 
I'O. que admn·aya aquellu lllllll(HJSO _!.alento.· aqul.llll'4 l!ICxcedive! 
tronia. -·. que ,., ~elllipre üm l.l.'llf,!O rlo g·t.•nio -do graudc·do3• 
appareci<lo. . · . · · · · · ." . · · .. . ·. . · · . . . 

: .. ·.·· Raros bz•asileit·us cscre\·eram comó' · Nono. d'n Andraoil ·. 
· cqm · tliu La ·daJ•cza·, .ta rito óstylo, tantá grar;a, -~ .ao mosmu. tem~ · 
_po,·tantu t•ltiqucncia. (Apoiados.) . · .. :_.·.·. , ·· .. ·. · .. · · . 
.. . Na. clr~ganc.ia;·na ptH'CZâ de .... ~ua pht•ase, só um rival dos . 
:que hoje vivrm. ·.~li c . pnderia 'encontra!'. ·.;;-- Carro~ de ·Lact; · ·· 

.. ·tamhem colllo · r!lle, · um· espírito profundaméill:c · ironic•) •. Na 

.. ' . .sua eioquericiu, .srirúpt:c pug·nundo .pelas. gi•aíldes cnus_a~; e nlr .. 
· ·· .impt·eusa desta capital. o 'liberal .iJiustre · quo.·foi Nnno de;An- · 
· .drade, t.rJrÇoit -a~ma~. com·os mais illustrrs'rlris ,jornalisLas QU!.I .· 
. grande. fulg·oz·: rlei•am .tts. lett:fas ((a' nossa -tel'ra. -. Fci;I'Cira di! . 

· .'\raujo, . .Joaquhn · Serra; Jos~ elo Pntrociniri,- Ouinf.ino .Bo
.• oayuva, ·,\Jcinu .Guanabara - · os quaHs. na imprensa prasi-· 
: Jeim. representam· os ·mais altos cimos. rla·nos~u cnllura r riu · · 

' nossa· 'nltelligcm.-ia. · · · . . .. · 
, .. · .. · l~.olóinista, propagândista. ·. l)spil;ilo ·c li !to coÔJo · .ns n1ais. 

oultos, não llom·e causa, não hrim:é· prohléína,· cjuc ·não intercs.:. 
· · · · -sas~e. o grande r~spirif.ó. do meti•.'illustrr! coill.errunr.o: Os. ar·• 

duos, assumptos. financei:r:os, . o i; . altos . prohlomlis .. r~conoinico~. 
· elle. 09. enfrentou;, combateudo; lautas vr!zes; a. politica diJ . 

· ·.omissão,· a· politica·. M· r.~banjament.o, 'prégando sempre· a ne• ..• · ·· · 
· •cessidade- .da ·,onnv~rsão ·da' moeda, -do>sa·neamento. · do· :nw.io · 

oircuranta. da. fundaçãq de bancos, qúl:i ·.sll. c.ntrcsasflem, ~epa~ . · 
· ratJa o. exéiLisivamlmt.r.. a onutt•os :t•amos, banca rios, qüe se·.oc;. . 
· cu passem' .cxclusivaliletil.r. de fins economicos, Eritro os qu~. 
com á1aiol: inte~.ig~ncja; :imtre ~ós;. foram rJÔ~,: priu1eir;os ''ll ·· 

·. sustentar .·a .r!spectallzação bancaria,. Nuno de Andrade se tor-, 
, ·•nou notavelpor. haver ferido', coiu tanta· pre1l"isão e com' tanta.· 

· Iucidf}z ... rssa· questão, que, bojü_, ·está ·resolvida ·pela ·seiencía 
finánceh·a· e· .pcla:-scioncia .oconomica. . · · · · · · 

· .. 'Politico milit.anto. ·abolicionista dos mais ardorósM., li~.· .. 
. bera! ,dos. m'àis .avancados, tendo prestado ú Ropúbfica o cor, .. :. . .. 

curso: da SUa· sincertrllide;:ji\mais faJhoÜ a'ó SCll r]cyer rJ.e· pa~ 
t:riof a,. .na defrsn, .r m1 '!!l!8!rmfnção dos :mais Jllcvnrtos : i·déaé 
.da· nossa democracia. · · · · · · ,. 

• · · · 'Espii'ito "/'I'OIIdéur, . rrí·cntliHdRde profundmnent.e .s1úumda 
das lr>tti'ns,·'da · vlvacldadl), ·nn ~npro mcirdaz.~·da:Jitterat.nrR re~. · 

.· \•o!ncionaria ·da Fran()a; ~lle · é1:a. mlf.z~e· ':ntls, eOJJílil qne nrrí 
. :Vnttairü rNJiYiVO; em. nmr\ SOC·ierJadi\', on~eo':.a. infelligencfa ;corn 
: difficuldade 'é compre!Jrmdida; .qilando ';l:'l'rsferé ·golpes subf.is, \ 

·. mas ··morla~s· .. · . · · · •· . · . ·. · .... : ··/:':.:·: .. ,· · • · · · · .. · ·· · 
' . , . Mas. si r.• no~~o" mf.nr·rfamr:nfo' iJifrilii!Ctn.ali ,;j a .falta de . 
. . ilesi~n~·ol\•imr!nrn da :wssa !n-~f.l'llct:iíri ,[\)':iinRrill; Hl'!:unr!aria .o 

. · supor11:rr. er·na 1\ at'CHO rln mtell0ct11aP.:·gmnrjr~ llllÜlar·a~os .· 1' . 
. · 'f6l' IHU llfllll . n f.mnsp hi•J~fi, oJirft'. ·. P.llll .\' ihl'IÍ I' UCliiii 1!0111 ·llÍI'llOS · 
· · int.riusldude. uinrln ussirn; fpnrln eoinprehtnHiirfo i•ssP mal· rln· 

· tln.~~n-'rlr!fit•.ir.•ncia r da· nnsRn • imprwl'ni!;ílo nn rmsiJW · puhlicn, · 
· 'Nunn de .Ailrlrarln foi .• nP)H'o1fDssorado. uma g1·andr eapaci- · 
cJn~fr), pni~ 1~uncu falhoü a sua i'nllH'PI'I~taçü•~ .. lnr!li a vl'z ~ne 
101 noco~~arJO estudar .o pi:oblema da rcorganr~açuo do ensmo; 
• 
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. T.'lllU .dll~ ôiiW' g'.I'Hill.ii'B PI'I'Oili.'UPili;ÕI.'S di' Sllfl \'Ídil, , I.'ÍI'I
({IIantn 1.1'\''' sarrdi.•. vig·n1·, u!'iividuri1! .pui'U lul-lli' I' tl·abulhar· 
ro1n lllll_llll'io onrh•, milaifl'nsanlr•nl-1'; · ~~· lllllli iplicnu1 Ioda~ ~~ 
rlif'Jic:lildad,.,., •í~ h•'•O~-< inii·\IWI)r!~. todas aH l'nsislf!neias ao, mu1~ 

.JlHI'l'úif.OS phlllO~. onde O IJn'Ílli'lll .JHli'I'CI' (JIICI'~I', i:ÍIIltiJIIIll ~ c,•-
fnl'~Udan wn 1-1\ ]llf:f.ar: · enll t.r·a rt naf.UI'I'la ·.pum dai' <Í. no~sa ·pa._ 
.I.J•ia·ll\l.'lhm·amPntn~ mnmes, mas a l.udai'. cnnl.l'a ,., jll'ug·J•essr. 
Jl!ll'U •liminuil' os hi'IWI'i:.'io~ 'n"il·ac~.da m•iisa civiliza~,:ão,.Nuno 
ri e Aiidmrln foi; •'fll-r•f'tnnt.o,. 11m ·rln' mrh~- bra8i!.eiJ:nK que,· com~ 
pr·ellf!nrlrndo •.r~. SI'I.IS ·tJ~vcl'es pu1·a com 11 ~ua patl'ia, _pum· com 
a Rocirdmk Jllll':t. eom 'a I'a~:a IH11nana. rleram 1.1 seu risforco. 

· nã•i R•',. ú. fli'O~(ll'l'irlnrli.• eeonnmka :~ ao .. rlr.sPnvnlvi-nwnt.o .do 
Bra;;i!, .ma~ tamlwm an alcvant.amr.ntn r!n SI la eillt.mn · w da 
8i:Ia ÍJ'i'HIHII'lll mrwal. (.1fuJto bem: ut·uilo lwm;) . · · · · . 

" ... _ ' ... ·.• : ',. '.·· -_. __ ..... :·:' :·; .. · •. -.. ·:'.' . __ · . ·.'· -,1,' ' ' ' 

. O 8(. Presidente. --• . .O. 81· .. Senadnr Alt'rr;!I!O El I is I'NJUI1~_ 
.ri•U QHP ~() 'jn~it·i,~Sf.' llfi. acta. fia SÍJ~RÍIO ·()e hojp. IH)l 'voto· r] e· 
profundo• pezar pelo · pas~ume11 t.n <lo con~el h e iro. N nno rln An- · 
drnr.le .. e qun 'a 1\lilsa oxprimis~r ~m. tP.l~gr·ammn 1í S; EX:ma·. 
Fnmifm o pr•ofunrlo PCl:\1' do·S~narln. . · .. . · ·· 
·. ·· Os ~l'nhoi·r.~ qno app·r•o,·nm iJ ·J'eqnerimeirtá: ql.leil'llln se · · ·· 
manife~faT· .. :.(Pmi.va.·). .. . · · : · · · · · ·· · · 

·· Foi al)fll·iwarln. ' 
·-São nnvamnnlel.irlas.· pn~t.Í1s_.rmdi~cnHsíin· eo ,;;eni fll!bate, •. 

appl'"vadas as Hl'gTJintcs I'odar:çÕI!S- Tinaes: . . . · . · . · 
· · Dr i p·,._ó,iPcl.<r rlí.1 Sóri,arln n. 51; dP l922. · J•ecnnl•ccenclo à e 
· 't~lilidnile. pnhliea o Ci.J·c''!n r}1• lmprr.itsa. ns~ocia1;fio. dr jorna-
-l,~t.a~. cnm ~~\di!. no Dt~kwto FrrleJ•al: • · · · · · . · . · : · . · 
· .· .. Do pr·n,iectn •lrf· SP!l1Hlon. 66._rll' ·J 022, 'CJÍW ahre. pelo 1\fi
ni~I.IH"in da Fazoiíi'ln, _IIIH cr·~~rlito na. imporl.nncili- -· rJ;• réiif 
:JU:857$!()Jl, par·a.Joagarnento ·dr~ .. ~a-lnrins ao;:· npl•rar•in~- rJa 
J'mprm1sa .Nucional ·o Dirm'o Of(irlal, ·r<"lal.ivi• _ai1 .anno de 1 O 13; 

.· •_·· ·.· Du prn,jncto do Se lindo: n. i fi; ri<• .19.22. autorizanrio . o 
Govl'rno a _nrnpre~l.::tJ' :t rmpte?.a q" co'mpalihia que. so pi:optJ • 
zei' a .. in;;;t.allaJ· .. no JJRil; Jnll1;ica •tlQ papl'l: rle :inn)l'es~ãn, com· __ · 

. nml.r~ r•ia' ·.lU: i mas. a I(. 50 r:;, rJo: .. cnpH:'il. rmpl'l!garlo. . . . · - .. ·· 
. :F~· igti~lnit•nl!• lida·t~ t)o~t;; ~m rli~~~~s~ãô. a ~rJglr Ínt.~~ .J:edn-

. · · r~iin:.fiunl dn. m·njnct,o .. l]o Seiwlo· :n. · i6, dt• · 1922, conét•li!•ndQ 
.. ao: si·. _lllli!Sil!hrir·n. Rriy J.larbn:-~li, Cl.llllO homenagem .. ans r·er/J·~ . 
· vanl.ns ~rJ•vi(.'ns· prrs.lnflos ;i Nação, o: prrmio de L 000 :OOO$;. 

l'lllapolwll;; papel.: . · .: · · . ·- · .-.. ·. 

·. ' o ·sr: .Irhieu Mach~d~ c·)·.-··· .. Sr.· •PresidrinÍ.e. à rá;:la~êü~ 
qur. orn e~ I;\ ~ubmetl.ida ao ·éame dn S11nado 1!·. i:!d r.cor se-· 
guint-c: · · . · . . . . . . . , 

, .· «Fica·ennllM!i.rln··ao co'Ji~elheil'o-'Ruy Ba-rbo~n •• c-omo 
. holl'll'lll\gf!lll . ans. \'.l'llivanf.~~ · $•.!I'Vic-nB ·rwcst.ados ~ Nru;ão, 

. . n JH'rHuio ·LffJ 1. o.oo :000$; -cm apolico~ papo!·; l'-evogadas 
as ,rJi.spnsi~'õr.>l rm. c•mtrn~io:.. '· · · · 

. . !si'. P.l'l·~idL•n I''· · [!tnl!ó d11as omr.1idas a npt•cscnl.ur a esta 
redacção; A .ilrirueit•à, é . ~uppr·essiva ria palavra - ccon
~nllwirn~. 

' ' 
( ·) .1Me discurso nilo t'oi lido pelo orador .. 
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. .Jlenso ,que a ,R·epublicn não. J•c.::ún:h,icenclo. títulos honori-
. fkn~. til.ulos núhiliaJ•chicos. nel!l fcíros1 .nc111 tilulos, J.Jelll hon

.. r~s do nnbi'r~.a qur. prr.-v1 C!'Uill do rugu11en passàdo, · en~quanto 
nao votarmos mna ltJt •qu'c. csl.abclnça as sanc~lÕC·~ pnm os ca
sos em qu1J os hmsill!ii•os ·dtl.~OJJ;•dirmtl!.,· ao texto consl.itucional, 
quéi'mn1 vcrsist.i ,. no .uso dos. ULulo~ e fôt10s ruccbidos no an
tigli_ J'eginwn, :w ·metw~ .~irva-uoH dê consolo o facto de. não· 

· darmos com a in~ercão :a,e Iaes ~titl,!.los ·.~· ra,:m·cs, ua~. lois; o 
caractQJ' de lcgahdade de que fJI1attcamcnte. poderiam então 

· querei· revestir-se. . . ·· · 
. O Sr. Ru{Barhosà l'CCdlcu, o c e !'to, na · i\IoiÚn·ch ia · v;t

I;ias dist'inccões ·muito· justas' 'J}Ctos ·seus 'sot•vicos;· 1JJ·esladus 
it ca·usa da.Moilarchia. Entrá cllos :não é: . .ctos· nwliol'üSUüm ... ·· 
dos menos justos o de eonse!n.eiro; de s.: Majcstad~, ó Impe
J•atlor l!. · Pc~1·ó II. Pe~·a,ntc· as_ lHis::.r·i~puhlicana.~. parrr os 
·polleL'C3 publlcos .. taus ·t1Lulos nao exJ;tlli!óJH; · serwm"apena~ .. 

· • · !tttt·a, annolucões .'biügJ•aphicas ·dos {]üc Jorn.nJ, Litútur•e<i U:o .• m~ .. 
. (igo regimeu de tae,; fávcn·os e de cnnccs~(il!,-; da realimi extincta. 
''' .. .' .' ' . ' - ., ,' ,-' ' ' ' ' • ·•· . ·. '_1 '•' ·-:· ·,· -.' • ' ' ' : • 

,, . · .· O:utra duvida que me parece ocxu ser :Qorrigi!la :,}elo taxto · 
· :é milito ·.iJltpúr•l.imle. · Nãn. OIUSo dizer ·que· .palia · ci!ló .. •e'hnmu a · · 
··. u.f.Lr::'Jl()iio '(],, :8i•tt.ad•J. :(Juero· ser mais.·polidil priJ·a rj.cdir a 1111.a : 

af,te·ncüo .desl~'t .. Uu;:a pa1•a''a ch~r.umsf.aneia de qiic iJ:· Senador· 
. I>l•(iilllatl'~ ·"'íeo:be .. esla J'ecompehsa óom:a' mitrega' de mil· apo~ : 

· '· · !ices·. sem ncnhunra lhnitaçiio, sern nerihlltúa' restriccão, .dD . 
·modo. ,que passam r! lias. à .SOl' intilh"''ildas. iw· iiüU pat.romon i o· e .·. 
á suu ·JivJ•e ·e intci.ra disposição. · . · .... · · · .· · ·. · · · • ·, , . . . 

·. . .•• -bepois. que' estoú ~esta ·casa, já ti~e occasiiiü . de subsci·c- .. 
•·. ver; na . Commissüo. odf! Finanças, (liver~os 'pa!'CCCI'·CS ._ e. dh·e-.. 

.. . ~eimcsmo. illéa .ser yclatqr::d(\;lllt! dell•()s:-·ftlNOI'Os,a pro-: · · 
· .. · Jectos;. qurJ' .concerham :wohc·es a. v1uvas . .ou ·.dr.scnndenLes de· . 

. ~eJ:y.idores- do ·. Urasil _ c.[}JllO. recomt~ensa .ao muito·· •que traba~ ·· 
. Lhâram pela· nossa: jjatria,. Lfjmbn1.:..:'ne t2e dous: ;u do. g1·ando . 

· }lhilo'sopho, gránde pensador, il.'ar.ias, Britto, ·o qual conquistou .. 
·.·em un1 .<JÜllCU!'SO Ii'iemorayel,. a ca:déii~a de Jogieá no nosso.: ma i& : 

· : im:portantif estabelecimento. de ilnsino: secundar lO.> ~útor: ·de · 
. . diversas .obi·a.~ que ·hão· dfi .pJoi.Hllàilec:er con1o. jóias das mais · 

· . l'iêàs do• nossó e8crirti<l' sci·entificó · c .. .lilcl'ario, J!'ariás Britto · . 
. QUe foi um gJ•andc ·IJCI:sado:r; mentalidwr\(1 'jír·;mrit>r)sa, invcs- · 
.-tii;adoi' p!'ofundo, cujas obras silo d'é um vali.is,rr concliJ·so jtara , 

· ·. forma~iio ·uu cahedaLscientifii:o· do' 'qlie' carece o'bomem. part\ · 
· us. p!•ucosstí~ de' in,·estigaçüo, mof.llndri. r~ J•)g·ica; motl1odo~ ,rl~ · 
· iil,·csLiga~iio,' s~·;;tcma pil iiosophTco,. prG!Jte.nias· .. de .organiznr;üo 

. :sc•oial, tudw tn.ln, ;:leroo .a~· indag~cõeulas · orfgens. clo.:tromcm, 
dos Jinmdos áté. o prohlema da finalidade rio homem; <ius ;l'n.~ll.s; . 

. Lllk; · estJecio~~.llldo;. tudo; foi·. objecto· du . .iuvosLiil'acão,, do::;so .. 
poderõso n~pirit.o .'QillO; uma gran~o desventura .>paJ'a u:.nossa 

· PuLria, · ar.rcbatou no .tmltul!Jo da··.grando .. officina iuto!looLuul ,, 
cin:: que clle cru, por cct·to, a' cabeca mais podérosa do .nosso . 
mundo ponsante. · . · ' : · . . ' . · , ·. · . · . · , 

. . . . ' .. ' •, . . '.' . '.' . . ' 

· A famiiia de • :Farilis BJ•it.to, ei!l.retanto, só rccobeu ·50.apo• 
li'ces, .com a clausula da híaliena·bilidadc, isto ó, n :sua J'ami!ia, 
o>· herde i r os ampuJ•ailos.'pola ·lo i, nüo podem gosaP dos· favoJ·o~ 

·do Estudo[ anilo SOl' du l'l!ll'fcão dos.jmo~ .dessas apolices.. . · 
On ~ro, .1 oão C!app, q ti c: .foi um do:; grandes batalhadore~ 

da abolicfio t1 da Republief!;·um dos que nas associn~.&s emll.'!l~ . . . ., . 
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cJpadr11·as, :1os clnhs rc.publicarios s~·. éoustiluiam a vanguarda.· 
ela nos.,a euJanuipac·no, . . . . · .. · : . · · . . 

. ü Sn. l'AULO og: Fr.oN'l'!N -· Foi· IJr·e.~idenw da Confedera~ · 
· rão A:oolicionista. · · · · · · • 

· 0. Sn:. IJIINllU MACIÚIJO "- •. , Qlli) rcc~impensa leve KUa 
j . .,. ' ' !t.n n Ja • ·. . . . · ·. · . 

. Famntlo, ao mrsrno tempo, a grande obr·a de .resgate dr, .. 
. nns~o p~~satló. manchado pelo odioso regiri'wn de esrimvidão. A · · 

con:t:e.ct·eracãn Abülicionista (JtlO fJiia •pr·esilfliu ~m·á, poi·· IJ{',f'h, 
· na histoi•ia [lülil.fca do Brasil; riuanclo a oxaminar.rnos. os ul

tirnow cincoên'i.a annos do· se cu lo XIX, wpcllltadn ·como . a ma i,; 
brilhanlc, a mais effica1., a mais j.loder•rísa das. associacõoo, .. 

· c:c.>.sa,; qcl'. éóhr·i.ram -rio louros, 'redimindo· o. Brasil. do.· crime. · 
da CSt~.rnvidl!r,, ·ref.lrando de pidso:q .eSCravos .aS ·Cadeia~; as al~ • 
sema.s da irer·virl'áo, e, an mesmo tcnipo, atacando o ·rhrorio JtflH 
se LI~· aliccr:Ce~,: nos •seus fundamentos. (,tpoiádos:) · .· 

. •.. .~ ~s8e tm!1rci .iú .era, po~ corto, conhecido pelo, primci1;,, ·. -
~url() da ':i.tul palavr·a; o g·enio oraf.oril)·dc Ru:V IBi!u'bosa. Quando· . 

. o. 1\Tanf!c bahirmo v~iu para a. Capital da Repubüea, jrá ellu. 
hu.~·ia :pronut,oiado.algu·nms oraclleR para as quaes f«J voltar•am ·• 
os n!h(}s d!l·l\H(!IlliÍIO pub!iça; Já· e !I c. havia cnmecado a surgir 

· com· o annuncio d& um brilho cxllepcional .nos horizontoo rJa 
·no~~a hi~f.•win ef!a noRsa· eloquencia •Parlameutar, :1ofas foi,' por 
certo, collabor·nn{Jo com os granrlesbat.albadores da aboHção, 

.·na~ stra~·~onf'erencias nesta CapHali. i1ealir.adas por iniciaUva. .· 
c sob .11 p;·n~ideneia dn Confedora•;ão Abo)ioirinista, foi ·ahi,- po•· .. 

·. · cerlo, w 111 ~mtrinrm' or·esceu. tanto .que chegou, deSifn· logn: a · 
·ganhat· o f.if.úfo d!J gloria c <le norri.n Iiacional, ao la<lo dtv.Joãn 

· Clart!l . . ~r, .Joa-Q~l_iro.8s~r~. ,roaquh:n ·NabucD,' ,fnsrl Mru·ir~no; .Tose 
·. dn ·:Pnb·o[~inio, Lnpr•~ 'l't·ovão, Quinf.ino 'Boc,ayuvn, .Cttelhir.Li<;-
llou, ·.1' fanfns {l: f,aJllOR 011[.1'1)& dCSSCS gra.nrlr.:; llOJlll(l~. {j<UC .Jtiiu.. . ' 
de ·sér• cif1i.·l••> i,.c:l)s nossos postr.ro~, comn a mais·hr·ilhantl\; ~~· ' 
màis ,fulgida e a ma i~ limpida do todas as coútili:lllwcões: <la: · 
nossa: historiu,politica. · · · · 
'' ' . .,.; . 

·. Tenlt•1 morrirlci. nm mdi;Jma pÍJllré7.a, .·.Tc\lio C!app, · dnlxmt 
· filltus 'sol~eir·as, ilong·o- t.empo esquecidas. Só em .í'inl! do anuo·.· 
· nf.razadi.J QtJÍz. · .-. .Senadü dar· srm ·as:;rmtimcnto. á proposição. 
da Camai•a dos' Détitrl.r.do~ 'lU~. rn~ndava ·conoeder ·.\lma .pendo ·. 

· ~~~ .dcsvont.m·a:da;; .filhas iln gr·ánd!l pnll'icio . .Votamos, então; · 
.. nma 'pen~ão. par·a citas. Mas cis~a pensão' tr1mlm a fórma . que: .. 

-,·n.; sendo agora adoptada, da.cnncM~ii.n rlc ,50 npoli~~s rl'a 'di~ 
vida . publica, ·inalienaveis, cujos jm•os fossem: divididos, l'll- · 
parLidamrm f n, pm· r•lJa-;; e, pqr s·na morte, cxtincta R doac.c,:.iin, 
rf.,ynrtendo ao riatdmonio nacional as a.polic(ls dn que eUa.~ 
srS t.eem o usufructo. . . · · · · · · . . · · 

,. Seria, porf.nnf.n, M m~i~. ser·'in oi:linso, sm·ia: contrario anR 
infrrr,•é~ pnhlicns, ~~~ nfin nr:tnr·assrmns o l:ext.o ·cl~sln lei. dis-. 
Jlont,lo 'qr,ll' e~.•.:1, l'COI'(Ir•süo deva dn:.r·-sc nas mn~rnas ccm•lic~s da• 
aJi:c•r•iil;''olC'Ili•l,I::Ooi;hi!lr.r.irlP.R, fl R-0 !llllS!l'lO .f.rlllpO l••f:lf.nind0-811 
,; r·illt::·nrl:l .dr: Jillllrennhilirladu, evitando. n~sirn a (htplicafa do 

1 
uam pensii•·· rlr.' um :premio. . . · 

O Sn .• fOR I~ l'(;~r,11ro - Emenda a[·Jcna~ r! c ro;íhrdio. 
O Sn. Trl!NRIJ MM:H.IUO:l :_ Cr·eio que c.i de rerlllt'(;àu. 

' '.' 

.·· . 

, ...... ' 
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O Srt. :rosrl T~uí:umiD ·-:- ~la~ .i.,Hr) a.llcm a ~ublnnchi do 
p r:oj ec to. 

O Sn .. IruNrw ~bciurll~i ·-- J\)m l.odo .cn~u. pal'ee tel' sido 
, · C$So o .. peil~nml'nfr, elo Senado, comleclendo um Pl'f:ll)io ao mais· 

v r. I lr') elo~ Runarlores Jmhiano~. conú.> c.huma n !.:np.reJlSa, ·e no 
mais il!l:~tJ•r 1: ·.glOl'ioso (los nossos cülleg-as, e:nnü· n1mpr·o o· 
dever· de chilmal-o. · · · 
. '. Sl'. jJrÚ~ifÍl'lli.t', na. hist.oria dC•8· gj'llíliles SI!!'Virbt•esda ;.e~ . 
it:ia, .como da domo1;i•acfa, f.'~ ex,~mplos .dó conceos\ies de. gmn- · . 
tlr.~ J•eeompensas não ~ii o l'ni'Os; .·qriasi silmfH'e · ~(t rcves.tiram 

. rlo cmracter·. de [H.•tuiõ1:s vil.ali.cias;· .. D,1. modo que :1 ·~!'ande .. pre~ 

. occupa~ão dos legi~lndor·()s; como a dos gr:ar\des !'t!!s, dos ogrun- . 
·r!os i:obel'arw~ ahsolut:o.;: foi· sempr•e,dr, .amparar :js g:"andes· ba-

. talhadores, os gr·ande~ servidores· civis e militarcls .do Estado, . 
. . !lo ruodo rnab ri:gor<JSO e: prnvidr.nt.e :po~sivel :· .M:l~; como ,esse~ 

gr•amlos . hiliJJIJnS t:(.lotn. sempre • grande. desj:ll'eor.ctip:tiJãO mate~ .... · 
.J•ial pela vida, graúde d~sp~t!occnpa~·ão' pelo diuht'iro, pela ri~ . 
out!ZU e pela· pompa; cómo exàctam·ent.e occi:Jrrll ~orro ·o Sr. Ruy 
llar·boiia. c1J,in dcsintm·e~se. ·e· rlesprendimonl.o pela~ fortunli8, 
r,· elas . posiçõe~. riqnezas, são uotorios. · o Est.ado deve. acautc- , . 
lar~Se ·par•a ·CVH.ar• que ·todas· essas apolices, .como i.':m todos os.: 

· cusos dos ir:andes ,prllmio~ e das grandes .rncompcrrsas. ·sejam 
consiunidos .rupidnmerite.' . · ... · · ' • · .· · .· .·· ' · '· · 

.·. Dir-Ht•-mc-ba:·issoseria uma especiê.de cm·ntcla sobre· 
c uo.gso !wandi:, .patricio! · .. · •. • · ·· ·. · · . .. . · .· · .· ··. · · 
.• ·. · Não! Nós não. queremos inst.it.tÍir ·. essa· .. em•ntclla; mas 

. qnando nül) se J:ecuR~. como f117,; I!op~~ · ·Trovm1. nü séú grande 
·. gost.o, :n ·COili!CSRao. elos .gmnrl~,Js prcnnos .e recompensas do. Es- · 

·.·. tu'J.o, não se pôde impedir qne os legisladoNJS .diRcríhm. as eon-. · 
· 6il'ties e effeito~ drssas concessões ... · · · · 

. ' '' .. ~·' . : . ,/ . ·.:' : .. · ' ' ' :, •. . . . ' ' . . '' ' : . 
· .: · ·· Quem 'q1wr IWilar•·a· di$cilssão !•eni· torno ile ·casos dessa 

, r·.nturezn; qüei)UJIWr 1w if.ar; .cm:piu·Jamcml.os ondrr cxist.em cen~. 
· üin.as de cabecns, coúr grmido mull.iplicidacle. do >·olucões, ·.de 

i•pini!)es·r. dfl diyrm}cncias; só tem um meio a. etr-pre~ar; --: i'j!.;. .. · .. · .. 
nunc1ar n. um 1avor ~~essa nat.urezà,' porque. so •. n~srm ·o ·mal.· .. · 
üs(m•:\ eort,iuJn pela ·rnjz. . · :·. ·: ... : . . · . _ ... . . 

vou,.,por•.isw;. :Sr.·. Presldent.c. 'ànviár á ·. Mesà lls, mh1h'as · 
emendas; para. ellas 'pedindo () henevolo .. OlllÍl!'.' da !WSSa Com•. · . 
.rnis.~ão d.o Rerlacciio .. Que. pelo. arnoJ•·rlo Denii. e !la .. ll(\ Jeinbre<de' .. 
crue já. rrilo exi~Le, Oll] ·.face da Ç:i.mstit.uic~<i da.>Republica;, os 

· t.it.ulos c~ms,clherraiJs; que no. mJJnos ~u~strtua· essa palavra -:
Conselhmro -:pelas·.- :Senador ou crdadãü; qw.1 :ella· torne · 
~lur~ p • pe~sam!JIIlo do S~nado, dispondo. que eSt.!IS. npo!ic.es são 

. ·malwnavet~, .nuo só· por parte do: proprw · bonr.t'u!.ínr1o,. como . 
.. de· todos ás seu~ . succ.essorcs, a quem Locaroni. fu tnr.mnente, .pó r 

p::lrtilha; qur 'no menos e lia disP,o·nha que essas apolices ficam 1 

.: ·,poi• . . cssP modo· pet~et.uam·cnt.c' grnvadas; se. não quizcr desde 
log() disP0T;.Q!Hi.P'or mort.e do ben~!iciario otfdos seus pr~!llllÍ• 
!'os-.e mm~ rlir•ectos descend.enlek.J'evert.am toda~ no patr1m!i·· · 

. ·T·io nnci<ma.I · . . . . · <te·"., :. . .. . . · . · · 
' .. Parece-nw, ·Si'. Presidente, q\{ri.<ha,· nas· minl1ú <:onsídcm- 1 

~Cícs, um pt•ofnndtl ·espiJ'ito t:l'e vigllanciá p'elas rw~s.as normas 
(, pelns nós~>oS .prccedcnte.s, · · . . · · .·· .. 

·· Em'ver·rlade. nós não podemos, .quando·qucrl.'mos ·olhar· 
JIDI'R :JS causas dignas de .premios ou de recompensa, deixai~ de 

I ·,, 
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'considerar os PI'ecedenté~. os costu·mes, ãs tradições, os uso11 e 
. us praxes. . . · · · .. . > · , · . . · ; 
· " Por que. quebrai-os, em um caso desta. natureza? . Se no!! 

· ·uutro8 casos. indicados prevalece a necessidade de dispOr, tor-. 
· nondo inalienaveis os nens concedidos, as apollccs. doadas, em 

condições e sob condições, neste caso·.existirá munr,~ perigo de 
que ellas sejam consumidas, de que cllas sejam gastast Não 
que~o- dizer que sim, mas não quer\) di~er t~o. pouco qu~:a. dis
poslça(), que:estabelecesse. est.a mahenabJhdada, fosSil ln,ju,. 

.. rioea pura. o Senador .. premlado. Não; esta dispoaioão ,seria 
·· ·exactamente. u. repeticão·' da norma: cõmmum . N<ís · 11ãó pode- · 

· ·· . ··mos presumi!' que tivessem.os. legislado anterJOI'mcnte, inju~ 
.. ·riando a memoria de Farias .. :Brito; a da Joi'io Clapp, nem a 

dos outrõs · grandes. servidores do paiz.. : ·. ·· . . · · · · · · . 

.. 

. · · . · . Vou; pois, enviar á Mesa .as minhas emendW!, pt!dindo plll'a · · .. 
. elias-a aUen~o do. Senado,. solicitando da honrada Commissã.o • 

d& Redacç!'ló a sun·· benevolencia · e o· seu .zelo. r JJuito · bem•; 't' b )' . ..,. . . . . . . _ . ., 
. mtn o. ,em._. . .· .. · . \ '1. • . _ : .·. . ··.·• · •. · • . • 

• .. Vêm- 4 mesa, são lidas, adiadas e po8tas . em discussão 
· as seguintes · . · · .·: 

. BMIINDAS 
., 

· ·N. i 

. . .EiiJ ver de cconóedida, a~r oonselbelro, c~o,. . diga.:..se: 
cooncedido. ao .senado!'), o ma1s· como está. 
. ' '- ., . -•' ~- ' . : . 

. ,, - · .. 
• ~· .. · Depois de «<!BPel•, aeàresoenle-se: as quaei:. serão aver- . 
· badas com .a clausula de inalienabilidade. , ' ·· · · 
',. · .. • Sa:là: das ,sessões, •t:S .de dezembro de 1922. -· lrineu .Ma-
·c"'n-'o · · · · ·· .. . · ·•· · · · 1 · 
·""""•- .•• i'' / ' . 

. . ·"·o-:sr. Presidente - ·Em .vir~ude das emendas apresen- ,·. 
tadãà, a redacção. volta á · respectiva'commlssão. . · 
.···· . ·E~ alova;mente :lida, posta em discussão o approvada,: sem 
aebat'e; ·a segulnt~ redacção final. ·da emenda do .Senado á pro
posiçlíô .da Ciur.JSra do~ Depu~ados, Di. 18, de 1002, que mandlll 
o~_ntar tempo de . serviço militar ao. tenente..:coronel . graduado 
do Exercito .:Antonio Pul<lade de Matt.os·; . · · > ·. ~' . . · 

. o ·sr: Presidente - As : red.ãé~ões appro~ad-~s vi'io s~ re- . . 
meLUd.as.á Gamara dos Deputados,. · · ·~ · , 

::. :. . ' . • ·. ··,: ' ,;' '• --:? . ' . . . '. . 

o ar: Paulo de FrÕnti:D• - Pew a Palavra; : . 
• ·' .. - ' :~- • . . : 411. ".. • . . . • \ ' • • ' ', 

. ~ . . ~ sr; PrásideJite ,.- Tem a palavra o' nobre ·.senador! 
' ,. ' . . ' .. -. . -~ . ,: .. ._' . 

. · . ·o Sr. Paulo de .Frontin· .(• l :....... Sr. Presidente, pedl a 
palavra •para solicitar. ao Senado íírgencia, . afim (te ser dls~ · 
ou tido o projecto n. 86, ·deste nnno, substitutivo, organizado 
pela honrada Commisáão de Leglslaollo e Justloa, para reaol..; 
ver, como medida de emergenola, a q1.1esti'io .do inquilinato, . ' ' - . ' 

. {•) Não foi revisto pelo .orador . 
. s .. """ :VQI. X . 

. ' 

·~·· 

,.,.; 

~-"~ 



)H'illcipahlletl(C.llO qUC diz 'respeitO RO· grande llUillCl'O de no
;lit'icUI)ÕCS que [UClll sitlo feiLUS. . . .' . , . · . . .·. · .... : • :. , , · 
· v: ·Ex·. IJ -ri Senado sabem que o ·proJecto _que vew,da; ·. · 

.Ctimnru .dos Deputados não logrou a upprovaçlío _desta ·casa: •.. · 
· . A· Cnmm iss.ão dg J ... cgislaoüo e Justica ·_julgou, porém,· o: 
casri de _necess!dado tilo inaccl inavel que ·~~ reuniu e tomou 
pclr base o lll'OJCClo n; 58, apresentado pelo meu. hon~·ado col- .. 
Ioga da .. bancada do Districto .Federal e ~obre este .projeotQ .. 
'c•l'!:tlillfSOTl Ulll substitutivo,. prooura!J.dO; t;Om medidas:inte.tra- · , ·· .. 
mcnbf':de ·· cmt•rgenoia,. re~olvcr:.o· problema-.· . . . ,;. .. " 

·. · · . Oi·a,·no dia .22 do .corren(e 'termina ()'praso.párá que .en
tre_m em vigonodus aS' nqUficaéões· feitas. · .:·· .:· < ·• _· ... 
. . ·. Naturalmeute isto. ·ainda'·ex4ge ·nmJiequeno .. numero de~·- . 

. , 'dias, mas:~- .projecto formulaclo _aqui_ ~em· de .ir li_Çamara deis · 
· . Deputados· e passar por .duas d1scussoes; Por .. mais :depressa ·. 

·.que _isso se reaHse: sei·ücrneoes.sari~s, •Pel!>,··menos;: '3.,dias, .in- .· .: 
cJus1ve' o, da,passagcm pela· ,commissão;:~ :: :_,- :: :... ·, .. · · :: · • · 

- . A$SÜU, pediria .ao Senado· que -votnSBo essa urgencià,- t;o:. 
mando om :considcra~~ão o. caso _que· ·é .de grande importalici,a. · ·.;' ' 
para o · ... Districto_ qu.e :tenho. a ~:110nra. de ·:re.lpresenta~,. soliei;.·. · · 

· .. 1anrJo .. do' illustre·Relator da .. Commissão de Legislaói'io .. e Jus-· ' ~ · 
• !.1-~a ... que so ·.não opporiha a essa .urgenciá,c, em relação 1\. quar : ·' 

uiío .hà• {),· mell'or intuito de. demorar a ·slia disimssão .e a ·sua :: 
Jla~Hngcm, 'ú vi.sla ·do brilhante parecer ~formulado ;pela res~ · 
podtiva. Commissão.· ... · • . · -. : ..... • .-. .· .• : ·-·,:· ·,-: :· . .- · .. ·• 

-- ó Sa~::PRESTDENTE ~ y; Ex. i·equer u~geÍlcla par~ o pró~ ; '· / 
: inct·o ·11· 861> · :: .. · __ : · ·· · · · · ·.• · · · · ·• .. · · ·· · .. v .•. • ~. -. .. .· ,-_·-:;,:-- · - ·.·"' • • ,. · · .... r 

''. ,,_ ._· .. -- .. _- " ·_···· -~- ·_ .. ·. •:. ·- - ' ' .... , .. :· . ..:;~ ... ·_ .. , " 

·, .. o S!i· P~utó. ni~:h~RoNTIN -:Sim; s~nlior;.seni .pr~jüizo das_·· _ -
~~otações;· ·' · > · .· · .· .. · · • · .. .. .·~:.. .. . --<': _, ,:_ 0: -~. · 
· .. ·. 9- Sn .. PIWIDBNTÉ ~ OpP,(irtíí:riamente: subme~te~~i:c.>,'.!';'~~.-;·· 

_Quorimento-de-v;: Ex;·"-4:deliberaoão::do SenlldQ; ·_· ;: .. ' · -;,;.·.: · 
--~~ .. ::.. . -· ~---_:. < .. :_:. . . . . ,·· .. ____ · .. 

..... -~ .\.>;.(: ~ ;-.-· ... :.~-:·.: .. ;.·.-~-; ·;--:· ... :':_·, __ ._-_,_·.· -:·· . 
.. , .. · .. ·······~---"~OR<DEM'DO:·Oh\· ·-·.~.. :~-Y:__, .· 
.. '- .... ·. _: ... ,:·.:.-.:_·· .,.. ___ : ___ ,. ,., ···~-·:"' -: ... :._, ···:>'.</~~-~~~~- .· ·-":.-;~" '; ~~--

' 

·. · Vo'tacão; ·din 2: discussão; da pi"OpÓsicfto da; camàra. doiJ. , 
J)ll]iutadqs n: 117ci; do .i·9.:?:!, f'i.xando, a despe~ .d~~ ~ini:stériQ , . 

··· d!l ,,Jus,L,iCIHl~ .N,ugi:l<lit,Js Jnt:eriorc~ tar~ . o exel'CICJo, dtH~23; ··~ : -. · 
. App.x·o,~~d~',<.: ::·> .. ::: · .·; · · · • · ;• :: . ·,: <" . : : · 

· · _, Vutaóiio,: -Óil'1 2' dlscits~ão', da IírÓposicuo da :éatiJara do~ · . 
·• Doputauos .. n .. l19,.do·.HJ22, ·fixáudo ·a ·desp~za do :Ministerio ~ 
.. das :l~elaçõtls -.l<~del'i:ar.cs pal'~ o cxercic'lo•.de,:-1923.<· · . , .. :• ..... 

··AJiJH'ovnda ~·: _' .. · :· >"" ' ,;'.'- · · .. · · ' · ·· .>· ' , 
:E'' annu1~ciiuia' :i vJL~~ão- di~~g~ihte : .~ · · · , · 

: . ' ,.,. - ·' 

·-· .... ---..... .-i{f·~· . .'-'-".:1' 
. ·' . . . .. <-::, · ll:MENDA ·. ·; · . 

. : _-_ ... . ' . . -~-·· 
,.--.' 

.',I '•.•" . ,. . -~- ,, '· _, •.. 

''.~: ·· .. . ' •. N •. 1 . -;:,·,· . .. .. , . 
. ••;' ::: ·'';•· ._.,· :. ', .·. -.-. . . ' ... , __ ., 

. · Vet·bn l' ,;_ «Augincnle~se ue .\ ;tl20$; tinpcl,- plil'a e) e;, ·. 
vut· . n 350$ men~acs ns wral.i1'icações de' seis :dactylogrnphoo 
e u!i1a· teleilh.OOitila o a 2$ a diària ·dos oor~eiq~,, : .. · · · .· · .. 

.. ~~ . . . . . ~ 

: ........ ·. -.,, •' 
. ' 

• \. • ,·.- • ·:· -~ 1 • ·' -, ~ • -· r·' •. :- -,'• ", .. ~-' . .•· '_ 



. -, . . .. ' . - . . . ' ' .. . - - ~ . ... " ' '. ' 

. ~ Sr .. Paulo de: Frimtin (Jlcla Ol'dtirn) - Sr. Pí·csi•hmtl!, ··. · 
sohc1to a V. Ex. que. consulte o .Sm\aclo so·conseute na reli- · 
rada dessa emenda,. afim de que,· de acctH'do com as obHurva- ··, 
IJÕCS que_jíltiYC OCCilSiãü do l'n.ZCl', OU a· apl'OSCilt.e, modificada, 

· -Olll 3~ d!SCUSSÜO, .. 

((JQnsU!tad0; ~ ~orindo con~ente na t;etirada.) . ·. . o:: 
,.·. ,· ,: • . , , :0 . , 

São .súncessivamenti.i approvadas as· seguintes : ,_..-_.. . ,·_,._ '. . .. 
. .. -

. . . ' . . 
. -., ~- . 

. ~--~ . 

.. N. 1 -
. _j:: ·. . ' 

• '_ ' '. • . • '' '- '.' ' • ,. - J ' • ~ ' . • ' • -- " 

.. ·· ..• . :Vot;ba:. 3• -· .. Su pprima~se ;dbsde;; li em conio «para occor~ .. 
:ror _á de1'icienc1a ·das su)J~consiinacõos,, .··. . -- · · ·._ .. -·· · : .: , 

:- - · .. 
" \ :-..... .. . "• 

. -. --~·-', .. _ .... _·_·\.. ---~-~:: __ ~2.; ,_.-·:-~~· ,·_ . · .. ·: : •, .. "'' 
··:·y~rba:w~::\.·:.·.:··. -~---. _, .. ' .. ·····., 
•.. -. · · Roduza"'se. der S: 550$, om·o,< pela suppressiio ceüls -c{ispo

. sições::~Para :gratifjcaçõe~ at~ 9 .. maxif\lo. de i :500., annuae~; 
a con~'Ulos dp 2~ classe. ou adj'Ur)tos, a JUIZO do GQver:no,. 

. . - , • .. ·-,-., .. - .. • . .I " ·,_ , . , ', ' •. - •-, ·. '.., . 

/-·,' 



! AN,N~~ no •~~~ T. 
São ré.ieitadas a~ seguintes 

. ·. Verba 6"- cl\eduza-ee deJ50:ooot ouro, 'â eesu~da oon· · 
. s.IS'DacAo.:t .· . .. .. .. . . . . ·.; .. ·.. I r; · .. ' . 

~ , I 

N. 
Verba 7• -. ~Reduza-se d~_ 'o:ooo•; IDJrQ, a seSuDda j!OD•. ·•. 

JiSnaoAQ.:. _ ' . · · . :, 1 .. 
~ ' \ ', :'· - . . . ,. '· 

N.~. . .. ,. . ·- ·,_:-
- / ' ' ' . .:.~ '-

' Verba o··..::.. .Supprim~ em· dJventUaes de.ve~ol~nt.oa · · 
do pess•oal» e ao pagamentó de · gratiticaolles a ·empregados · ·-
exiraordinarios como· sejam Interpretes, .. daotyloBrapbos. ea
oripturarios e arcbivlatas q~ f«Jrem neoeuarlos durant.e o· 
exercioio;:. ~- . . · ·. : •."' .. : · · · · · · · , 

; 
' ..... I • ' ....... _ \ .. 

· · Vei'ha 100: · . ·.: . ; . . .. : 
·_. · cSupprimam"se ai Bratiticaoáes addioionae8 .doa· OOIIBll- · : 
. las de 2• ·olas'Se. adjuntos em N:ova York,)Lond_ rea_ • e Ll~l ·., 
e do oonsul de 1•· c_Iasae em Igult.o~ e do de 2•. oluee .e_ 1m ~-•. _: . 
. Umore, diminuindo: a verba ·de t2.0CJOeOOO.t , .. · •.: ... ·· .. ... _ : \ 

' .··· '/·;._. . ' -....-. v,··-.. · ;::,.· . . a --·· 
Vel'ha toa: .. · · :- ..... _ > 

. ·_,. •. . .' _· , , • . ... ' . . ' I .- '-. . . .- \ '. 

· CEm•. cEvéntuaM , ·de vencimenoos do:. peseóâlt IUpPri•, 
mam;;se as' palavras ce ao pagamenoo -~e ri'atlfioãóó'e8 a em-. 
pregados· extraordinarios, como .. •sejam iriterpl'~tea; · dàotJlo • · 

. '- grap!íos1 escrlpturariàs, . que f{)rem . nec81Jsarlos ,durante o .. 
ezerclo.lo.:. · · · · · .. ·. . . ·~_,. __ I 

.. 
''• ·, 

. ' ... ' ' -, ' . ' N .... 7 '- .. : •· I : .. 

· verba tt•: • <--- ·. ·, · '_ , .. -. 
· cR8duza-~e cie tOO:Ooot, o~ro.t 

. - ~-- . . 

· .. · E'. ânnu~'oiâda a .vot4óaó da .elutnte ·· ,_. ·. 
' -. ' ' ,· .. '. ,, .. 

. ·,. 

·_.· ~ .. . ..: .. ·. 
.·,_L ...-mA ... 

' 
. ' ,• .. ,_ . -· . ' . --·-N ·-· __ : .. :······-

. _:_· _: . ·. ' ·• . ;· . . .· .. , . . ; ~-.. --, ·: ··.. . ,' ' .. · :· -.· 

_Verba uo.- cRéduza-ae de IOO_:~e. papel.:. 

. .. . ' -
·- ·;: .. .' \. 

. 

.-· 

- ·• ' ' • ' • • w • ; J~-~j··· ' . ,\ . 
. . O Sr~ Paulo de. Prontirn ·(pela:•omem)·...;. -Sr. Pl'feBideJite, · 

l'eqileiro n V. Ex. que consulte (),,·senado .sobre· B·i consente ·· 
na. retirada desta. emenda, a qual, depois de modificada, reno·
varei · na a• discussãO. . · , . · · 

·_ . C~nsultado o Senado, é: concedida. a retirada. da.' emenda, 
. ' . . - - . . • . .. it,.' ~ ' • . 

. ' ., . ,,. ' 
. , 

... ':"" . ;;- .. 
· ..... 
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E' annunciada ·a vo·tação da seguinte .1. 

·.•• I 
. EMENDA. 

Onde -oonvler: '• 

· · EmquantO--o Governo nfio reorganiza,r o Serviço de ·h· 
pansão Econqmica .nos termos do n. 7 .do art. 99 da vigér:-.te 
lei ·da despeza,. se~ ·custeado com ·uma dotaçllo de 20 ~000' 

· onnuacs, pela. verba· <Expansão Economica, deste mlnisterio, 
· o serviço de 'propag~nda da 'berva ... matte, na Europa, que, 
·por iniciUva .. dos Estados do Paraná e de Santa Catharina e 
sob· .os auspícios do. ·Governo Federal, ~stá sendo executado 
desde 1920, ficando o Governo autorizado a transferir do Mi• · 
nisterio da.•·ViiU)Ilo ·para· o do ,.Exterior· o funcoionarlo que o·· 
dirige_desde o seu inicio. · . · .- · 
. • ·- o-sr~.'Carloà ca~aloante (pela.ortÍém) _:.Sr. Presidênte, ~ . · · 

· requeiro· a V. Ex. que rionsúlte o . Senado sobre sL permit~ · . · · 
na retirada. .désta emenda, uma ·vez que: a honrada Commi~ ~. · 

. são. de Finanças entende que !llla :pertence ao Orçamento· da . 
. ·. Agrjoui'tura. e não·-ao do Exterior. · · . , ·. · 

· Consul·tado. o Seria(!o; é. approvado o requerimento do 
SI'. Carlos G_avalcante. . . . ·. I . .. . . . . . · . . . . . . · . . _· .. 

O. Sr, .Presidente: ,..... O Sr. -.Senador--Paulo de Frontln . 
requereu urgenoia: para o projecto n. 86, de i922. Vou sub
ml)tter.. a· votos o requerimento. · . · · . · · _ . • . 
. . · ·· ·o Sr .. · E~~elifo dê .Andrade·~ Peço a pala~. pela ordem. 

~ '; I • • • • ' • ',' • , ,· ·~ , , ' 

. o Sr. ·Prllsfdonte - Tem a palàvrá o nobre Senador. 
/ . , , . . . , , • . ~ . . . I • .-' 

· O Sr· .. Eilzeblo de Andrade (pela ordem)'·- Na qualidade 
, · . de Relator, Sr. Presidente, declaro que voto pela urgenela. ' . . . . , . I . 

' · · o ·Sr.· Jrineu Machado -'-. :PeOc> 11 pãtavra, pela· ordem. 

': o S~; :P~esld~~t~ ~ Tà~ n paiaVJ:a. o'llobr~'Senad~r; . .\ ·- (: -' " . . ' . ' 
• •.,' ., I ' 

O Sr. lrfneu Machado (pÓ'la ·ordem) - Sr. Presidente,· 
. estou· habilitado a· declarar, de se iene ia propria, que o Sr. Se-
' nador Azeredo tambem · estava· de aeeôido ·com esse. requ~r.i-
. manto que, _aliás,. é aoceito por t.oda a Commlssllo;·· · · .. - ·.~. 
. . ·Quando. discnl.imos o assumpto.na. Commissão, tiveínos mn 

· · vista resolver a màterià immedlataniente,. mais do 'qtie pela 
· -urgencia ... p.éla premenoia: da situaoão e tempo. ·ParflOe, .. pois, que . 

, ili\o ha; duvida alguma sqbre a un~~imidnde. de pensamento e 
· '·' vontade- em nsRumptos de!lta naturcr.a. · · ·· 

' '/.:·:;:. .. : ,, _.-· '', . '~ .• ~: ' <' ·--

- O' Sr.: Presidente -. Os senhores, que ·approvairi .a urgen- · · 
c ia: requerida,' queiram levantar-se. ·· ·, · 

Foi concedida. . ' 

O Sr. Alv:aro de'Cariralho -Requeiro verifloaolto de vo-
tação. . ·· · · 

( . ' 

_ . ·o Sr. Presidente "- Queiram levantar-se os senllores, que 
-.c ''otam a favor. (Pausa.), -0 , _. _ _ ... . .. . __ .: ._ , _ .. ... , •. _, 

.•'\ . \': 

-.~< 

. .: .-. 
. ;. ··"'~ -- ... -- ·:: 

·. ·,• 

..... 
: ......... 

·:<i 
" .... , .. -,., 

.:_ .~ ~. 
·: . ..: 

. .. : .. ·. 
. .: :t.~:a . ··-:·-~-
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Quoirr.un levantar-se o St•s, Senadores que vota1•am contra, 
(Pausa.) · . . · . . · . . .· - · . , · . · 

. VoJai·~m a favm• 20 Srs .. Senadores c. contra 22 .. 
·Foi r•e.ioi tlidn a úr•gencia. · · 

. .. 
. .. - ... ,, .. 

. o Sr. Jeronymo MonttiiJ'o ·.,...:, Pe-(:O a palav'ra 'Ji·êla' ordem . 

. · : o Sr. Presidente =:_·Te~ â p~lavr~ ~ nollre-·S~ílador~ 
•' ' ·- : ,• ' . :.. ... ' . ' ' . . 

,· 

· o Sr. jllronymo.IICJntefro-(JJela orilein) -· Sr.·Presidente,· 
· rioant.e·dossn duvida, r.equeiro'a V. Ex. uma nova verificacão de :. 

_. -~·-· votncilo, ·. · -: . ;· _ .. : :_ -· -._,· .. -.- .·-_ :._ · · ·.-. ..-·~ .- · 
,, . • . .. . . ... ·.. . <"'\ . 

o Sr . .~Paulo de;..Fronti~ -;:-~P(ico _a pnfavr,n pnÍÍi ordeill::_ ... , 

. o sr. Pr~~idénte~'::.... ~n~· ~ .pnln~·r~· ~ s;.' P~tii~ ·dÔ.<Fron~ . 
. ... l.in~· - ."•/ . ; ·. -·_.. , . ·, -~-. • ~··:, .. :· :· .• < >.-:·. :_. : "~ 

. ~ sr .. · ~aulo_ de Frontin (pela~)·t'Íeni.)'.,-;:·_sr: -Pr.esldente,-, 
-n-um c o me1o de .. se· r(l_solvet•, _quand.o ha • duvtda, come.·. nestfi . ·. 
: ca~o, _1i ·avotacilo nomi.n~t:Pr,ço a Y-:Ex. consulte _ú Casa; 8o)lre .. · 
. RD concod!l vol.nt:iio nommal.. · · ·. , · . : .. , · 

. ,(, sr; ·PresÚénte ·.,.: ·x mÍltr.~ia~csta venci;i~ ;:~r deliberá., • 
Gão do Senado. >: . · , · · · .• · .. . · : . . · . ·>,. • ·:-: _, ·: · . 

o sn: JÍ!no;\·1\r.o 1\loN.Ttimo -~ M~s. ii~m~e ;~rro. ha:c~ntagem-.. 
__ dt\ votos. , ; . , .·· ·.< ·, .:•· ·.' .· _. · .. · · ~. :; · : ... :· :. , -._ .. ·~.- . 

· · ·o sn. PRESIDENTÊ:::....:.o. Scnatlo é r.e~t·emuiiliâ .. do llsilrup'ulo :. · 
.· com que proc-eíio ás vel'i!icacõCs dir votacão; (-Apoiado,r;) . .' •... 
·. · .. o· sn .. :P.~iJr.o. DE. ~noNTIN::...;:,··o . ..Qúe.-l;ouve ·fÓi· tirita ce~l-~ ·, 
· confJJSíio, ·om vista· de alinms Senadores se terom' sonf.ado. em~ . • 

_ .. 'qíÍnnto· óutros se lovnntiwnm;. ( Trocam-.".W mititos àpartes • .) · · . . · 
·' :~· -:·· .::-:--.,;.,:, ..,_ .•. ·-~·-·:-~·-·_ ·_,. :.~- -:;:·-.-~· ... ~ ..•... :·::.-~ ,, ·.-·_ • .:1,:· -·~·>.···,,· .. ·, 

· .. ·•_o:sr.;Prllsídentii'-·•· .Jútencão.·,· •.. : ,--,:::·· · .. ·_· :.>:_::- ··• . · · . 
. _· ·' Conlinua()ão da 3~ rliscnssão do projecto dii .. Sénado, n~ 35,_ ·. 
:r!P. 1922;. quilrogulainênta- a liberdade 'de irriprenstÇ .. < .. ::-.:. ' .. ·.·.·. ·. 
··-· .. Tom-a ]lalàvi~'.o: sí·: Là~j·~Q .MÜÜ~r. ·;, : ~· •.. ':· ; :;- . ' .. 

;:. . " .,·... . ,.; • ... · .. • .. · . . : ... /._'. ·: '·•-: ·: :· ·:~::·--~~c·--· .. ·• -· .. , . • • :· . . 
. . ..... o: sr ... Laúro' lfÜiler: ·PI'O!JliÚCiQII.' iurüdi~cür~o quo ~sorti :pÍI.; .. 

. blicadôd\'{lois:, . . :., ·., · _,· .:. ·,_. :', _:· .... ',., · _ ·. ·. , .. · 

.. - .·o· si:Pr~sillenÍ~ ~ o Sr.• Son~dOJ:,·:Lat\·;,~- ~fÜll~r :~llqÚor 
para J'icm· com·~- palavra, afim de·-.concl~iic ·scu.discm:so nn ·, 
sessão ·dc-:amnnhu. · , . . . . : , .. · . ·~ · . . _ . . •.. ... .. . . " 

- Os .scnlwrcs qu~ o : apil~:ovam~ · queiram loy~nl_~~·~se •.. 
(Pausa.).· . _ :. . ,_ .· , · ,' . . . " . ·-
. · Foi approvado.. · . ; : ;. : ~- · · · · ~ · · 
1 .. _; --... • •• __ ••• ~ ••.• ~. ·: ~··::-·; ~-">'_·. ·: ·.·· . ··,_:. •'.. .. - . 

· ·De accÔI'do com o voLo do Sêúado;· está mantida a· pala~ 
vrn ao Sr; SenadO!' Lauro MUileN:para· continuar b; se11 dis~ 
cm•so na sossiio 4e amanlli'i. ·. · : -_.,.. ·· 

O. Sn. · LAuno Müi.J,ER ·...:::: Muit.o o.bl•Ígado; · 
os · Sns; NILo PECANH·A. E. ,~NT~Nio .. AfoN.IZ ."- Nl.llto bem., 

Ji . .' ,,' ' ~: .. " • -· :· ;,.:··. :, • ... :· J ' 
•• ,· 

. · .... 

-!-.' 

,, 

' 

... 
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. . . O Sr. Presidente - Designo 'J)ara· ordem do rlia d~:;seasiío 
'de, amanhã· as seguint.es ma terias ... ,- · - · · · . · 

. . . ~ .Sr~ Adol~ho~ Go;do --P'oço ~ pal~vra pela ~rdoni. - ~ 
,, . : .· ' ., . . ... 

'I • : ·' . 
- .... :~;~,--~ 

~:1\i 
. ·?<! 
•· ····.<;/'':'~ 

':;~~ 
'<"··~;li-

.. ,·:i 
.... ''!'"" . ·:::;r.J 

. 0.',...:1'~ 

.· -~ - O Sr.·~dolpho Gorclo (veÚt m•da;n) :._· 1St•. Presidente, r!\~ · · · -\{~ 
· .. queiro: a V:. Ex. -.cons!Jlto .o Senad(),·s .. e· concede_ .J_lrorog_ açiio . · · • '""<\9!1 

o sr. Presidente .;_·Tem a palavrn·'o nob1•e Senador.· 

__ da sessiio . até meia nQlte. . .: . . • · .. _: · . · · . · .. . ·· · . . · · · .. •:: '~"·" 

. . . . o 'sr. Presidente ·-·Q Sr. Se~actor. Adolpho G•wdo reqnot · ·.:_-~---.'-_::.~.·:_·~.;.r.; .. ~ 
· ·· . ~ prorogaçiio da sessão a_t.é ·a m()iil. noite .. · . . · · .• ,·~ 

.. Os senhores que approvam· o l'i.HÍiiét•imenlo d~ Sr: Ado!- . :<f:.' 
. P,~O _Gordo; queiram leyant·ar~se. (Pausa:) · ., .. ~- )ij;t( 

. . , · ' ;_ •O ~· Lauro MilÍÍer (pela ·p1•rle:m) _:·Sr, Presidente,. V. Ex. · · · ·"::&:~ 
--: ~onsultou á Casa __ sobt•é se me mantinha .. a pala~·ra para: a . <;y~; 

· ... . sessão de ·amanha c o doclartm que o . Senado havJa rosolvHlo · .: .:·-·~r:::· 
. ·-·.-[·que eu continuava amanhã·o meu-.discurso. ,-.. · .• . . :. . ._: ·.·.:.-~t~-~-· 
.:· ·.: / :· · Pe;guntO' sé a}_r_oroga~ão dÓ :agora é-para algum o~t!'o .. _,-

orador. · ... ·· . · ·. · ··· · ·- · · > '" .. 

. < 0 S~, · IiiiNEU MACHADO,:...:... A matm•ia é vencido, . . ·· · · . ~ ?;f~ 
.··_·o SR. ·Pal!sJDENTE .·_ .. · o Sénado já Únha· llecidiclo qtie · · -~'~· 

V. Ex . ..oontinuava com a palavra•na sessão do amanhã; mas · "<'.,.;-;p 
>ao Se~ádoté.Jivre tom,a~ cdonh,eci~ent1o de 1qualqu~r outro.- :_;;;~.~~ 
· ... requernn_en_ p .mesmo, amua elliro ua 1o!a ·r a· sessno .. ·· . . -:- . ,-.,~" 
.· : ..•. o SR. ·r .. AuRo'llrüLLER -~ !\Ias qué eu' nfío seja preJudicado : .. ~~ 

cÓm. iSSO; . . . '·: ... . ·, · . .. .· :·,;~ 

.. _. · . CfSa.,JRJNÉU. M;\CHADO -· ·E': qÚestão'contr.a o vencido;: ··;}~ 
: .::·::-J):_sii.).'PRESJDÉNTE ...:;,.: Eu· não podia· deixar 'qe s,ubilloltet': :~:~~ 

á :constdoracíto do .. Senado o requer1men,to que. fOI feJlo, - · ::.;§' 

. . . sónà~()~R: 'I~Imu MAC~ÃÓo ·• Nã~{te~os;:mais PresÍde~to ·no .--~-· •••... ·_· ... _~:_ ••. _._{_·_._-_: __ ;_·./_i:i-~--~.~-M __ ;·~-~-· .•. 

. ~ ~ · ·., . O Sa. ~.PaE~ioÊNTÉ .-. Eu não põdia. d~lxai• de 1;ecebm\ o - · · _, .. ~ 
.. :requeriment.o--d() St•, A'dqlpho_Gordo, 'COmo ~e qualqutlr O!J;. ... - '{~~ 

•. · _;~a;:, ·~:.m1~:r~ ~;r.~%::~~·f.'J: : :::-o~g ••• ;~~ 
,: · . · .. ,o· ~r. Alvaro de c.~~r~lho .:---:·poço . a palavra .pela ordem. - , _ . ;, <.:;1. 
· .'···.: :- o.sr.:Prestd~~te -· 'l1em a 'palavr·a o Sr. -~\lva;;~ 'de cB.~~ -~:·~~:'!' . 
... · .... :Valho_.·:_ -::.., · .. ..... . ... · .'':· · .. ,.,_.,._ - " .. - ~ ' ·.- ·. -':'.-.. ~7~ ... -

.• · o ·s~. Alvar·~ ~e carvalho n (J1el~ m·iÍa'm) ;,-.Sr. ·Prési- · > · :~:· 
.. , ·. dente; y;-·Ex;, o o Senado· permittirão que ou .fallo -pela o r~ _.: ·:. tj~ 

dem, mas; sobretudo solioit.ando dos .. illustres Senadores, quA . · . <.;~~::" 
. divergem· • da. minha:·opinião. que não classifiquem de c·scau- , · - · 

.· aalo ou de outt•os conceif.os pejot•at.ivos o mou .procedimento . -· -~ ID-
. ~o exeroicio do mandato do Senado. · · ·· · ·· :· ':i.il 

··'"ii~ . ' 
,. ·-~~~ -~ . -~ ' ... 

'. '!,_\,. ' ' 
• , ·l'}f' r 

'.··;,::li I 

··.~·~1' ' 

. , ( •) Não 'Íill t~ev.istp pelo o~ádor •. 
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·• -· Quanco o Senado, honrando o' nobre Senador por Santa· 
CatlJarina, s:arantiudo-Ihr.. o direito de .fallar na ·sesslio Re·· 
guintü,. nür renunciou ao dir!lito de· deliberar eobro l.lm ··re .•. 
querimentos que qualquer ~enador apresentasse,- . _: 

, Nes1a~ condicões o .dire1to·de fallar do .. Senador Lauro 
Müllcr na sessão seguinte está .. garantido; o Senado,· porém, 
não. p·.1dia renunciar o: direito que "já ·tem exercido em outras . ~ 
sessões de prorogar- a sessão ati:\.. a ·hora · requerida .. N4o .ha _--. · 
·-=scandalu nenhum, o· _que ha é um·"sophiP.ma. Ao Senador 

. Lauro·Mn!lei· rcsta·.·o direito de usar da palavra boje ou na;. 
· ~essão- ue amanhã. (Cruzam-se tlari~a apartes,) 

DeclarG,. 'qu~ . não h a absolutàmente tó~ . de. voz que ín'e ' 
:detenha no . .:mmprimento do meu mandató .. ·vv, .. EEXB.· que 
:.faz~m tanta questão ·de garantir .a liberdade da imprensa; IJB-:. • 

· .. J•antan: ao collega· a Iiberdadà .de estar na tribuna, pois n40 · 
· · deseje V PI' a minha voz abafada por gritos mais: i'órtes;, . <· 
. ·. Tentei, Sr. Presidente· justificar o meu ·modo de · 'Pensar, ..•. ·. ·.·.· 

· e aiiida mais uma vez rérider.:preito ao honrado Senador qua · .· .· . 
. _mo preecdeu na-tribuna ·:pela volta aos bons· costumes;· E que,· ,.--r.~ 
se no Sf.na.no; se pódE' .. divergir e· ,\le' a uma parte do Senado.:· · 
é dadl1 .. o direito de:obstruir, !\,outra parte compete o· direito. ,. __ 
de reclamar o .tempo dentro do~ aual nós. quer11mos · dellbe~:ar 
o votar •1m a li!i quejulgam-os util. e .necessaria. (Muito bem; 
1n11ito liern,)· · , \ , : ' , · · : 

·o Sr; Justo -Ch~rmont :_j Pec~ a palavra -p~la ordem, ..... ·: 

: . 'O Sr. Presldénté ~-Tem a . palavra pela Mdein o nobr~ 
.Senador. . _ · . .. , . . - ··. ·;· , 

' . ' . ' . - . . . . :..,..-r· . • ~- . ~ .. 

· O Sr. Justo Chermont ...:..., Sr. Presidente; o ij.egimento·da ' 
Ca~a )JPt anilina que a sessAocdevll durar até as ~lnco 'e meia .. 

: da 1 RJ'dll. Fall~va ·O . honrado '. SAnador por Santa rcatharina- .. 
· quand•) o r~log1o da CaRa marcou o termo da seslll1o e V. Ex. ·. · 

· 'interrornpeu.o orl(dor, :declarando que a. ·hora ·està~a··terini~·: · 
nadn. ··.- · -~· · ·. · .· · ·· - :'· .: ·· · . · ·._.-,:: ·.-;.-<· .. :.-

.. ,O ~onrado Sena'dor;_por Santa ·Catharina pediu ao ·Senado . I ' 

:aut.,•rlzacl\o ·para continuar o -seu ·discurso na selisllo · de. aina-: -·.· .. 
nhll_; ·V: ·Ex,. oonsultou~, tendp o Senado concedldo·:â auto;.;:~. 
·"fzn""o ·para· continuar · .. · · · ·. · - · · · · · '' ·· · .. ·· ... "'<a'a .. __ ':"' .. _ . . ..... <.:: .. :·.·:·r:.:..·-~--:-.·-,::·,· .. _·_: _ .. ::_ \. -.~ .. : .. _, --~-

0 Sil, LAUÍ!o. MUÚ.EP. - Reparêm bem céonHnua~: .· · -·; . 
• ·. O Sn. :JU!iTo · CHERMONT - DepÓiii d~. Senad~ ter delibe~ 

. 1•adn ri esta maneira, · o ,honrado.· Senador ·-por S.:' Paulo; Sr, · > - • 

.•• Molpho Gordo pediu ii pai livra .nora. r,cq\lere·r. a prorogaolto - , • · • 
· da ~CR~IIo, Já fdrBc:da hl'lra. · .. : . : .. · ·· _:,:::_~ ..... . ··· ,. , · -. · . 
• . :·.. .: ·.- ... ~- ., __ ----~. . .. ,-_·; ~. - ·, __ ,,::.~. . . r· . 

: ·. o SR. tniNÉo MAClHADO .;..:.. E v. Ex. 'me perniitt.à dfzér 
'· ma i~ qun . r PrMidel)f.e já tlriha· prõferido essas ·.palavras · cA 
. :_ordem !ln dia ·para a RP.s11lfn :de'tlmanhiJ; tJ n 1eoulnte.. · _. · ... 

r., SR. .Tu~'I'O Cm:RMON'I' _. A·.Jiora. r~gim~ntai "da. sessllo 
· · dn f::rnadn_ está finda; e elle nllo pódé. mais reemir rra deli-
.. berncl!o que toll)~u e q~e· foi n de conceder ao Sr. Senador · 
.. por Snnt.a Cathnrma o direito de continuar ·o seu discurso na. 

. Re~l"~n de· nmnnhiC ·Por consegUinte, a Mesa nltCt póde e nllo 
devo nr.ceit.m· o requerimento do honrado ; Senador por Blro 

· Paulo. - · ·' · · · ~ ' . ,· ... _,_, -~- __ ,_ .... ' .. -i ...... ' ,: .. 
. -: .··· 

I "' , : ,.1 

'. -·· 

... 
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O Sr. PreB'idente - Aéceit.ando o requerimento do hon
rado Senadm· por São Paulo, a Mesa cumpriu estrictamente o 
disposto nos arts .. 98 e 99 do Regimento, que dizem: 

. "Preenchido o tempo da sessão ou esgotando-se 
antes a ordem do dia. o Presidente designará a do dia 
seguinte, que sorá publicada no jornal da Casa. E' pel'
mittido, na primeira hypothese, ao ·Senador que esti
ver. orando, concluir o seu discurso ou adiar a con-

.. clusão para-a· sessão seguinte,· si nisso convier o Senado, 
-qualquer que seja o numero de Senadores present.es, 1 .. 
não sendo permittido segu:Udo adiamento." 

I . . . -.· , 

· · Foi o que aconteceu.· O Senador. Lauro Müller pediu para 
ooncluir o . seu discurso na sessão seguinte, e de accõrdo 
com as disposições . do regimento submetti ao conhecimento 
do Senado o requerimento do nobre Senador ·por Santa Ca-
tbàrina, que foi .. appz:ovado. . . · 

o arL 99 do .Regime_nto diz: .. 
,; Antes do Presidente dar a ordem do dia, qual

.quer Senador poderá pedir que ·se prorogile a ses~o, 
indicando o. 'tempo que deverá durai" a prorogação; e 
o Senado decidirá com qualquer numero, independente 

· de discussão, podendo conceder novas prorogacões;· até 
·· esgotár-se a ordem do d~a." . . . . .· · .. . 

: O Senado ·fÓi· testemunha. que mal sentado o Senador por 
. Santa Catbarina, o nobre· Senador por Silo Paulo. solicitou a 
P!llavra. · ' · . . . . ·. . _ 
,; . Comecava ~ des1gnar ~ ordem ,do d1a para a sessao ~e 
amanhã,, mas alndl!o. a ~ãotmha des1~ado, pots a_penas hav!a 
lll'OnunClado as nrJmeJras palavras, iie modo que não pod1a 
deixar de conceder a nalavra ao nobre Senador por São Paulo 
sem fazer ao ·seu direito uina grave violencia. (Apoiado&,') 

. Assim, de accOrdo com .o Regimento e· a praxe já estabe
.lecida,. concedi a palavra ao nobre . Senador para fazer· o re~ 
QUP.rimento que vou submetler á deliberacllo do Senado. 

' • • • - t 

o Sr. yespui::io de· Àhreu -Peco a palavra •. 
.. , · O sr~ · Presidente :...,. Tem a palavra o~nobre Senador,. 
' O Sr. Vespucio de Ábreu (*)-Peco a v. ElÍ:., Sr.,J>re~ 

sídente, que me, i:nande o Regimento do Senado. (O orador ~ 
a(.tendidq.) · . ' . , . ·. · ·· . . · . 

Sr. Presidente, acabo de ouvir a explicacllo que .v. Ex. I 
teve a bondade . de dar , ao Senado, lendo os arts. 91:l e 99 do 

. Regimento •. No ort:, 98, V. Ex. salientou bem quo "preen~. 
chiiio · o tempo da sessão ou esgotando-se antes a ordem do· 
dia, o Presidente designará a do dia seguinte, que f!erá publi~ 
Clada rio jornal da Cása. E' permittido, na primeira hypoLhese, 
110 Senádor que estiver orando, concluir o seu discurso ou . 
adiar a conclusão para a sessão seguinte,. se nisso convier o . , 
Senado, qualquer que· seja o numero de Senadores present.es. 
nllo ·sendJ admittldo segundo adiamento. .. · ' 

' ( •) Nüo . foi 'revisto pelo orador. · 
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. .Ora, justamente. quando V. ·Ex.· nnnuncinva. no nobre 
Senador. por. Santa Catharina que estava esgotada a hora da. 
sessão, s,: Ex~, baseando-se na. segunda parte do àrt ... 98, r.e"' 
quereu que l'osse adiada a discussão para o .dia seguinte; E· 
u Sen~do, de accôr.do. c.om. esse artigo, deferiu o r.equerlment.o 

• de. adtamento. · · · - · 
.. O SR. ALVARO nE·CARVA~Ho .- Mas não .foi um r~querf.;. 

menlo de: ad,iaillenlil_ de. sessão; . . .. 
. o. Sn. VEsÍ>ucro DE ABREU _jr. Ex.,.que tanto se abes- · 

• , pinhou hn pouco porque .o .humilde orador.qi.te ora.·occilpa · · , 
.· u nttençüo do. Sonndo, ,tnlvez'coi"incommodo para ·os Srs. s-e,. ... · 

· · nndores (n{!(). apoiados), •V. Ex •. que :tanto se abespinhou. ha .. 
·. poucp .. pelo aparte queJhe·dei, .. a; onto ~e .. e.l.evar avo~. a .. pro- .. · 

.. porçoes tronttroantes.. • ·· · .. · ! · . • · .. ·. · . · · ··. · • 

. o Sn •. Ai.vA~o ~E,Cf>I\VAT·H{) -~-Para poder ser' ouvido. -.: · · ·_ 
,o Sn. VEsPucw DE A.B'nÊu - . ; ; :como q~e ·para; ·suffocar: 

por completo qualquer manifestação; é S. Ex. agora que não ·. 
Quer me. deixar concluiro meu-·raciocinio.... · ; · · .. · · 

·o sn. :\I~WlO· nE CARVJ\I.Hi,,;._ P~cq JÍerdllo". .. . : 
.. . (L~n. ,V~sP.u~~o:);!E ,4J3JiEú.:....:. ;:: : _proo-qrà..ndo,·ert(breves 

palav~;as, el)c~mm.~ar ,Uil111::,q:qestão. de· ordem ,Que :se. estú ·I·e
vanta!ldo e- d1z .. respe~to. di.recta!Uente. ãs .. tradtções· · do·senado 
e ao seu proprw . dç_coro. · ·. '' · · : .. 
· · Se o Semido acaba de coric.eder a palavra . ad honrado re- t · 
preseiltanbf dé.· ~anta -Càtharina, de · aooórdo :com ·a~· se.S'Unda 
parLe :do· art: 98;· aO ,Senado não ·era :perriiittidO :iu.ieéitar 'ou;.;· . 

· tro requerimento . que destruísse . a .sua deliberação. anteriín'~ ·.. . 
Este _reslllt~d.O i:)ão 'pód~ .ser ·adlljittido 'pelo.SenMo, .'po~que ... · 
este Jà havia. dado a sua'deliberaciio a:•um requerimento'ln .. • · 

. teit·amenfe coritrat:io·· ao actual. • Além ,disso,· ·seria ~um:'prece-.· ·. , . 
dente ,que.·.riaaa. in8,is~~igni~icariá' do_ ciut~,uína :solilcM:l:!o 'Sé .. :·.· 
·nado. poder· ser ·unmedtatamente re:vogada·,por •n(lva:soluolio, .· •. · · , 

. . . Por -.e:s~es m9Úvos, ·p~nSó ~~ue ·o :•veêiuerimeâto ;ciri nOb~e : .. · 
Senado~: por São .:Paulo •não psde .. ser acceito .. (Muito,· b_em; · · 
muito·bem,j • ~ · ..... ·- -·, · · ---

.-·~----·~.>.·~-~·· '·. :-... ·' ... ·,~ ·~··:~ ........ -··<· 
· · . · · .. O.•Sr~ .· Preslclerite-.,. -:comO.·jn:formaóÁa :ao nobré. ·Senador 
pelo . RiO Grande do Sul, lembw a· s. ·Ex. e ao: Senado quo .. · 
a_índ~·'ha di_as; :depois .. ·d~- deoJarn!lo' .pela ,Mêsa «f.Ue: estava,.es;; · · . 

. gota da a ;})ora dá.· sessão, os Srs ;· Senadores ·Jrmeu .Machado . 
. e Paulo ·de Frontin pediram' a· palavra -pelá ordem; •sendo at-. · 
tendidos. • ; .•. · · .... ·.· •>:: .-.. · · .. , .: ,. :. · : 

• ' '•' - ' ') ! ' ' ' • ' J • '." ,; ' • L'' 

O SR. VEBPúcro DE ABREu·-. Isso é cousa-:diffeoonta;· SS •.. ~ 
EEx. não. pcdirâm .. COl]Sa: alguma contraria .a. :vow .. anterior.· do . 
Senado •. (Tocam-se '!'aPiOB ap(Jrtes,)' . ' .• : .... • ··.> .::.: 

· . ' ü' Sa. PRESIDENTE·. (fazendo soar 'os tympanlls) -.Atten .. 
~ão. ·Ma's se tives·sem· feito qualquer ·requerimento;· P·ela · or- · 
dom, ·a ·~r.esa o teria,.silbinet.tfdo á deliBeraolio do' Siína.do. · , . · 

', .... '·--'"••_,., -- .. '•-" .... · .. _. . . ... '' •,\ "· .-·· 
, .o SR .. VEsPucro nE'.Asi\Eir:,.... E' ·co'úsa differen!Al: .. o S&· 

nado approvou um requerimento de adiamento ·de discussão' • 
Não póde votar agora em contrario, . · , . 

. \ 

,:,,,'·.;,, '';' .. ., ,,',r:. ,,•;' . ·· .. ~-." 
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--. 
·L· · o Sr. Pre~idente- Tem a pahivro. -pela ordem o Sr. Iri· 

lum •!\laeho.do: ··: . · · . ·. • · · . · . . · · .. 

,.·· . O S~.- I~ineu_ ~aohiidõ· (pela .. ordemT --. ·.Sr. Prosilientc, 
eu desejava usar :fia paltwrl! njá hlívla .pedido a V. Ex. ICJue 

·.•·m'a.conéede~se~ Vendo que ha refereriolas feitas ao meu ·no .. 
· :nío;· ainda ,ll11l !Qf:Ca~l,_com -maior -evidcncia.n u.snr,_pcrnnle, o 
. · Son~do <lo meu •-clrr·orto .de Pllspo~l!~, ou,. par·a :!Is ar .do. termo te~. 
· eh moo,, oomo.estamos em oxarorcJo de l'uuc~ao pubhca, -a .u~nr 

... do·•mcu.'direitô·do~ rectifi-caciío. o • -:·· •• : •••• ' •••• . •• 

. '· · .:::• ' No''prhileiro llilso .{•rir,qua' Y .. Ex;· s=r·. Prl;!ilideufo, .declditt . 
· - · admHth·, •clepoi~ rio findo o ·~empo'-M'> no~so8· t.r·ahalho~. o .. re· 

.. quorimentn do Sr .. Senador .Gorrlo; do pt•orogacão 'dn, sessiío . · 
. ató _a-mein. noiLe, o Sr. Pauto dé ;Frontin ~ e clecHno o nome;· 
. 'com •a devida> vcni a-· for·mulou o seu _lwole;;to contra, ·a, de. 
. -llberac!lo::da ~lesa~ dizendo· que. está 8d. sooct1rria .do. art. -· 91) 

.•dir'r.es'lmcnto_quando ~;~applicavel à'hypothes.~ ei·a .o. art; 98.-. 
·Quando ·invocamos: o _ar-t.; 1}8, V.·. Ex .. ~e ,.soccorro ·agora do 

_ .·ar•t; :~9L::~ .. _·_, .. -_.. ·: :C.~:, _· .. : .. ··· · ~~ ... ,, .. ·.·· .. _: 
A. hypothese:é, evii:lontemeJ,lte.regida pelo.· art.·· 98; O~eio . 

. ,. . qUe. ningu&m,•:depois cdo .·Jlreaidentc- declat'llr': finda~ a ·_sessíio. e 
. dizer.,;...:. a ordem 'do dia _é a seguinte'"- Jcn1 o' dir:eito: de i h-. 

.. :tarroihi1er a .palavt;a do dirMtor.-qas nos~os trabalho~ •. - O re. . 
· querin1ento- do-:Sr.; Gordo,. intromotLido. _na_·. decisão· do·. Pr·e~i...-

··~ denlA·declârtintdo_ã:.órd'em _do dia; ou, por óttlrâ;ilnnllnciand,, 
· . á :casa 'a ·or_de'm·do'díà.XJue· havia organiza(jo para·a·-se~s.ão se• 
.... •guinte; não 'póde sor acceit,p; ' " ' i : . • ·. :·. :, ' · .. ' 

.. :. . E' 31m precedent:e q-ue não p1\de persistir--nesta. C as!\, sem . , ·:o nosso protesto,,· '-.. .. . : . . : · , . · .. 
' ·;. : :;.._ ::; t(iSIJ~ ANTO~JiÍ'l\fÀss.-\ ...:.. ·.-\.ordem ·~o-.din ,aind~ .. não ti~ha · .. "d . . . . I d li " . . ·· . . . ._... . · · . · · . -· · 
_.·,st.o.a.nnunc~. a .. :-· .. _· ·. :.-, .. -.. _· · · ., .. :: ..... , :, 

• •'',,,, ,:~:···_ ",- :'""·"'" >•','·.'A•:: ','" ~~·:' ••,.-.' •, .,:, '.- :, - •.' '' '• ,'' ~ '0 

· ' -; · ·: ·O SR.· lRrNt!U; MACHADO -...- Perdoe.;.me:•S. Ex•!.., Depo1s · 
.· > .~ do ·annúncflrda a;órdem ·do <ll!l, ·nada nltll 11\. a f1 zer•·tlo_: q~1o. .· 

•. . . :apanbnf o·.chapdo 'e:tr. erilbora •. -.:(1U8~1~t. • .'-''. : ·. · · :-.. ,': · -. 
....:.··.: ,_: 1:. ,- · (:) Presid~nté ··. dosJgna;~_:tl!lr- ,escr~pto,, a.. ~ordem··· do ·.dta, o. a 

. .._. -!'ommumca.ao·.Senooo .•. , .. ,. -·.·, .•· .. ·-•·:-• ;.:, . . . . 
. - :·\<~ ' ·Acabada> a. sull' leitrirai nailn mais hn a fazer. Nã{) somO<! '. 

·. \.:.\iíbrigados.•nem· ~equcr a:· ouyil~. ·:Por'. outro Indo, e~quantp .- · 
: , · .. · .. S.: E~ .. est.i.ver:!cmdo. a. ordem, do: eira, não' poderllos rettrar-I!Ok · .. 

. . . --~ ,.: · cJo: rlicint.l).'·i!&m ',tomos: o:'.dircrto de. ·iulerrompet:..o; Em ne~ · 
· . ·nhum• parlamllnto: dO.-númdo·iSe interrompe··o·:.Presideilte:.que: · _ 

'; 'uimliricia· a orderri•:do: diat··que ·a oi'ganlzou; ninguem intot:~ . 
· ·_· .•· .. é'l'(impe a·leitur.a. dessa .o'rdom ·dr!· ~ia, ·pana, pedir.• q·._prolonga..- .... 

'" . :.::mtmto ·cte 11m a sessão~' que. está vtrtual. e. effocttvamenW ex. 
! _:';:+t~ct~.-:: .. :· . · -~_;:_ .< ;:: _· .• _. .: _· · : .. · . . ... 

.. . _ · .··. · _:.\' midfíin,:dn (lia já ·,1~1 a\;a or·ganir.adn J)fllo Presidente· dà 
, c .. · casa·() .a IPto'va (I que· s; :Ex.- 'precedeu o :annuilcio com aS.: 

: .,,, .· .. ~(\gulntcs -pa~nvras: cA, ~riJé~i ... do dia é a .seg-uir~til. , .. Elia ·j1í: 
: , · .estava organ1zada: ella·,Jií--. estava comnnuucada; .. . . . 
: •· . , ·oul.ro· din,::_n Meza nos negou. razll.o;· declarando que não · 

. 

· · lu\vit\ .annunciado ainda:. a ordern ·do' ri ia,. quando foi apreseno~ · .. 
~ · tado o requorimento, Mas, hoje, o Pre.sidente jú . estava :na •' '_ 

plmso om qüe· annunciilva a ordom do dia - estava pt•ocê~ 
·clrmdo_ . materialmente à--sua · leitürn;: O. requerimento do 

· S1•,. ;\dolphó Gordo veio, nlio -~~ depQ!S ~f.i te!'nli)lP. do dc.cüt:-
· .. '; . ,• . _.,. •" ; .· ;...· .. \ . 

•. ,. ·~ .... ·' ., 
' ~- l ·._. '• • ' ~ • .• · ... :' , .... ", . 
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~o do todo o lapso de tempo, de quatm horas, oomõ, ainda, 
depois que o Presidente estava lendo a ordem do dia! O re
queriment.o foi feitQ fóra do momento legal! · . 

Mas lia ainda melhor, Srs. Senadores. · . 

•' •;.--: . 

Que é que o. Senadpr Lauro ·Muller requereu? Que !h~ • 
fosse conservada a palavra, para. nontlnuar o seu discurso nà 
acssão de ámanhã. · 

Que decidiu o Senado? . 
· Em virtude do voto do ··Senado, .lá agora irrevogaver, · 
'Dorque não houve verificlaQãO da votac!fo e a Meza lJ)roclamou 
o requerimento como .approvado; a~palavra ficou garantida 

. áo honrado Senador para. contlnuár o seu discurso na-:·sessfto' 
tle amanhA; . . . · 

.•. 
"'·•"' · Se assim é, como é que o. Senado pode. tomar óutra deli'-
-.," l:eraoão, no sentido desse Senador, .. não. mais continuar o seu· 

uíscurso na sessllo de amanh!t?l . .. . . . . .· · . 

~:.-:- .... :, 

Chegaremos; porventura,· ao escandalo, á lrisensibilidáde 
tnoral, á~nin~el!igenoia, á interpretaollo bronca de se imagi
nar que .a aessllo de noje possa ser a sessllo de amanhll?l . . 
. ' o. SR. PI\ESI.DENTE (fazendo soar o,y·tympano8) ·..;_ .Ponder·:J·. 
a V. Ex. @e o Senado não . deliberou ainda sobre a proroga!)ãl) 
:da. hora da sesslío e póde ,perfeitamente rejeitar o requeri"-

·- ... · .... '• , . 
. '' 

'.' 

. . ·. 
_,,":. 

. monto. . . 
. . .. • . I • _,-' ·• : . .. • . ' . , . ' ~ ., 

· O SR.· Iarrmu MACHADo ;_;,. Más a presidencia da Casa ~ 
que não _p6de admittir que o Senado ·vote um requerimento . 
q~E;. A protu!ldamonté· anta,gonlco .ao. voto já ·proferido ·pelo . 
pt oprto Senado I .· . . . . ·. . · . .. ... ·. · · 

.. A funccllo da Mesá .é justamente â de impedir que se rnt}a 
... '· lQUillo. c:Ue se está fazendo -':essa êspeeie de 11.ppello e de 
)> . aggravo introduzido no gysfema· pá.rlamentar e transportadô,. 

. /'' 

fins costumes. forenses. E' .. utna revogação· do voto ··pro:ferid•'·· . : , . 
. E' .'tttna verdadeira . interposlcllo ·de ·embargas ao voto dó :se~ . 
nndo, para fazel•o deliberar de modo cO'lltrario ao ·que aoahR r 
dP. dP.,cidir !~' a .tentativa de .revogaçllo daqt1Ulo 'que é lrrav,.•..: 

· · gavell · · · · · · • · . • . : . . · · · · ·. · "·• · · , · . 
·. . · Então; o Sr, La tiro· Müller póde ,lámáls> set• eompellldn' a : 

···. '.'. Wntinuar O f!BU d!acurBo hoje?· · ' ·.· · .· , . · ' . .: .. 
:; : · · Não! O Sena.do .Já lhe garantiu a pillavra )'inra prose~uir · 

.. ·'lia sessão de ·amanhlt . .' · : · ·. ·. · , ··- .. · .· · : ' · ··. · · 
· ·. F. si nllo>bouvee mais oradores· inMriptos?' Está, enc~r·· ·~ 

' ' T!ldaJas~~~:~IO;e. concebe ·O :~ncer~arnento ~à di~ÓU~Riio,·::~;. 
, . ·'.'· ·. :h11 tl!TÍ Or!ldOr COm O direitO de ·COnf.!nuar 'com. 1\. 'J)nJavra;·. du:.: 
.c. . ' . rnr.te à sa9s!lo de amanh§, -nessa mesmn dlsct1sslio~1l O votr.1: . 
:' · .. · - dn ~enado -~lio P!lrmittin que n diseussl'ió se encerrass~.· ll!llá: 
· .. : · .. tem. que se~ encerrada, 1;lOr falta de oradores. O orador tflm . 

-:. · · o direito de proaeguir no seu discurso, nessa· dlscuss~o, na ., 
·· sc~Hito de amanhll. · . . . · . · · · , ··. · . · .• .. · . · · · 

. ,_.~ - · ' . Além. disso, o discurso ·é uma. peca: continua .e nllo: contl~ 
\'.1.1ada, porque, nesta Casa,.. a. garantja ·<la palavra para. a ~P~· : . 
alio. ee@'Uinte · é a deliberacllo ,de que o orâdor continue no· 
r11esmo discurso. Mesmo na 'hypotbese . de haver outros. ora:- .. · 
rlores, no lntervallo,- como ··se . póde .. permlttir que, em nm . 
)llc!'mo <liscurso, se. :raoam intercalao!les, com a ooncessl[o da 

. \'alavra a outros ora~ores?! Neste caso, o dlsourso que o Sr; 
Lauro Müller profertsse na sessllo' de am~nM nllo seria a 

.. ';··· 

...... 
. ,. . ' ... -.. ; . . . ' "' \ :_ '· ..... I· .. 
.;~ ~' .. 

,. 
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' eontinuacão do discurso da .sessão de hoje. Seria . outro t.lis
~urso, Não ·era uma peça continua; seria; antes, um discurso 
mterrompido por outro, o. qlie, quer dizer que elle-faria amá 

, nbil um outro ,discurso, ·· . · · . . 
· 'Mas, pergunto eu: erá permittido conceber.:.sJ · essa ver-
~~? . . . ~· .· . · .. 

O' Sa. llaESIDEN'l'lil · (Pazendo soar . os tvr~~ano~ ). - Peço ao · 
nobre Senador a bondade de x·etirar, a: expressão. · 
· · · o SR. lruNBU MAOHADo -Vou ·mostrar ao Senado qué a 
expressão não é injuriosa; é jurídica: · · . · - .· .. 
.. Quando 118 diz qu,e urr.a inte11pretacão é um· absurdo,· que 

. uma inteJ1Pretação é inepta, que· uma decisão envergonha a um 
~o~~ poderes pub~icos, .que constitue .uma · ve.rgonha · para o 

· JUlz que a pwfer.e. o~ l?il'a o· Parlamento que a. vota, não se . 
· :l'az com .istõ uma ·lDJUrla pe~SI_laL ou uma injuria . ao_ man
dato, O que setaz é uma,cr1t1ca.a.esse voto menos sensato. 
~ssím" a -e~pressão·; é·. teohniea' e rigorosamente parlamentar. 

· ·· Si ~. EX., Sr. Presidente,· recOrrer aos f.Annae~ de ·to-
· dos os 'parlamentos e·forense.s; v .. Ex. encontrará i'I:equente
mente essa ' expressão:. IPod~ _80a,f!o o poder. publloo, 
poderá acaso est,a ·.Oasa se. conformar ·®m· • esta ""~ • 

. nos nossos fastos JUdloiarlOS, que 181'ia'uma·maDOba DOI DOi!• 
. aos CAnnaea», que seria uma vngortAG wa oa ww . ooa-

·- :'tumes. · .. ·. · · .· · . · -· · · · ·. ' · · · . 
. · · ·• .. Nenliuma de&aas. el1Jlll'e~es 6 uma iiijúria, e eu· não poasu 

.·oonoeber que Q · Senado prat1que o ®lltl'U91110 - ~amblm é 
injuria·?:.-... pois nãó qu~ro dizer qúe o· Senado não tenha sen
sõ,· não tenha .vergonha, o 4lle se diz, é que agiu .sem_ o senso 

~Ms:1~~ti~~ ~A~~~~~~~ •:bPP3 ~-~· bJ.·. 
· . . . Penso . que· niQ podeJJlQS votar: Uina delibeJ.aoio ~ . 
· .. ·. assim. como esta. de ~e dever enoerrar boje a discussão por não . . 

haver orador.es ·insoriptos e, ao mesmo tempo, ae ooneenar a . 
. palavra ao_ Senador .Lam:o ~uller para oontinu~u.: Q • ~ 
.curso na seisão .4e apuw.hã. ·. . . . .. ·. . .. 
. · · o· absurdo é tal que o, senso jriridioo julgaria, uma.·ver-. · 
gonba para a inter.pretaQãO · pnrl<amental' .. i · ... - · · . · . . · 

. · . Faoo,. pois,· um· appeHo ao espirita de ·oordura, de oava- . 
··. _lbeil:'ismo e de lealdade. do.- Se,naílo da Republioa; · para que 

·, . ·. mantenha ·os seus tóros de nobreza e de intellrenola, i'eouiDdO · 
; des&'é proppslto, prestando assim um servloP ao bom ·IIOJD8 · 

· • desta alta Oasa Leglalativa, em nom~ da .SQberani·a e do respel~ 
· .. · .. to .que todos devemos ú\lnterpretao6ee do. relbnmto e 6 pr&-

. ·tio& da vida.;P&rlamteUtar~ · (lllt.n'to ·. 6em;, muito bem;) _ - ··. 

. '··' 

, ~ ' . ,I ' " . , : .. '.''•-. •• _,. - ,•• . . ' . . . . 

o, Sr. Aclolpho Goteio- h9o a palavra, p~ ordem. 

a Sr. Presidente,;._ Telll a palavra o nobre Senador.· 
' . ' . . 1 . . . ' 

O Sr: A.do1pho Gordo. (pela a~dem)·.- Sr.· ~I1estdent.e, 
venhorequerer a VJ Ex;. a retirada do meu· requertmento. 

· ·o Sa. PRESIDIIlNT&. ~ Antes de submetter a votos o · re-. 
querimento do Sr. Adolpho Gordp, devo. deolara.r ao Senado, 

· que a Mesa, recebendo o requer1!llento do Senador por ~ 
. J?aulo, deu ao. Regimento. a ma.la liJ:!eral· lnterpretaQio.. . ..... 

' ...... 

., 

. "' 

·' 
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~.:_~.~.:~ __ :,/_·· Antes de d~signàr. a ordem do dia ·r§ de doclat;a~ ter mi-
. !ií\dR a SetiSiíO, II, Mesa não tem 'O direito de negar: li pa·lavra,· 

?;'·:· -:- pela ordcm,-a nenhum Sr. Senador; , · · . · . :> . . · ·, · . 
'fi''< ... · · Deu-a· hoje ao Senador Actolpho G.ot:do cón~~-d~rá •ama:. 
"".r.'-:-•. :.7.· .. _·.· .. ::.••. · · dnhfõt a qu·alquct• .)outt•o Senador. que· a sohCII.e um 1d ntwas con., 
~.. - : iç cs. (Pat~sa. ' . . _ : ·· · .. , . , .. · : . . . : .. . 
f • · · · Os senhoPcs quê aprn·ovÍlll) Íl req~c~·irit_éiil!l apresentado .· · · 
,.., · ·· ·· pelo Sr.- Ado·lpho :·Gordo, qmnram . se mamfcst_ar.,· · '(Po,usa;), · .. ·. · 
~ç· : · . '·:• '11'_·-~i ;appr_o,_•a_<l_ o_: ... ·:.-.<'· .... • ·.•. >::· ·. · ,: ·.· · .. · ,·:: ·~:_·· .. : · 

~ft.~~ .. ; · .,0-re~uerini~nt~:foL!:etirlld~; · •. ···· · · ... :. , _·· · .•.. · 

~··~;F· .·--·- . . ;·:;:_• r:::i:_o;rr~~;~in :.z:~;~r;·;a~:;~~::~;&em •• ;·--. . 

~~:;;;;:~ :, .·, .': 9, Sz:. P~ulo de .·Frontin, _(p~la:oj:dem)'::-· ~ed'i ·à· pÍlill\vra · ... · .. ~. · 
;:?•_,:,.. : gela -ordem,_ apenas· p~ra .rectif!car:l),m l,l.~quen.o,, e~ga.ng: que ·. . 
~~r:'{}"·. -~ouve·d~_partectey;_Ex; :" ·--:··.,··: :.::·,,·<,.:_L· ... ,/:· .... ·· 
J;:!'i" :- · · ~ . Na~ sessão passad.!li. depois ~e te!'minado o .tempo .. da: ses- - .. 
:p;,,:· . saq,: quell). f(liOtl' e·P~Ia ordem.Jol o :-t}lustre,;Senadot•. pelo :DF · .. · 
1~:"~~: st~·ictq F~der,~l.-~meu~.;c!>!Ieg:a de· bancada,·--~·--_o S~na~or_ P.Or , . 
•o-:,... ~hn~s Gel ae~.· ;Eu na o tale1_ pela .o~.:dem, . . . .~ . ._ 
.ç~,·1 o •, ' ' ,,,"• • • ' , •' ., __ '," >-~- .',,',~··' __ '• ,',_,I, ,•, 

:~i '· .. . • . Quanto á delibe~n,ção. :que· ac,aba_ ·de ser toJnada-pel~ ,se..;; :-: 
J&· ·.· . · .. nado, os ta merece JlS meu.s louvor!)s;·.porque ··resolve ma1s se- · · 
oft.g,: .. ··. . re~a·mente as :difficuld.ades, pé lo ,que rJa<la mai~ :accr~S!Jenta~ : . 
~S:_~-~-~---- -:I·:~_l; :· .. ,_.":"-.-. ~ ..:·<·.:::· __ : .. · ... -~-· --. -_.-!·;-·-·_:·=-·<-_: .. ~~~: .. ~ .. ~--:-~-:· __ ~·:-,-_.-.. ·::. : ... .-_:- .. __ -.--___ -_·---· .. : __ ·;_:_:.<----~---_-_--: ~-.- --

"'-;2 ; . . .. . o. SR, PRE81Í:11i:NTE ,.,.... _Enl.todo .o .'cásó' ·pe!'.mitti~me .Jem· .... · .. 
f,~:y~- .. · . brai' :a:'V,, .EX; éju'e v; Ex .. · t.inha ~olicitadq p~ra. fjcar jn,SCl~i·· · 
:.,·. . .. ·pto_aflm.de.,.falar .. -sobrQ •11 let de tmp~flnsa ... ·. ·. · -· '· ··. 
~:/ ..... ·.·;.:-· ·'.;::··r···'. ,'.•·.,.,·::·! ... ,'',·'· .. · ·.·,.•-·.·::,:···t·,'~.· .. •;: .. 1 •• ,.· .... :.,:· .• 

~~·:F ' .. Q.S~;~P:~ULO; D& ~~ONTIIN .. ·~·.S)Il';:_'S~~hOl'l )nas;:· pela ~1- . 
:!(•c">.: _ . -- <lem. Inscrev1-me -desde:.:_que V •. Ex: ··:dlZHl< que· o·:.debate' lll. · 
~·· :. · .. · . ..ser ·.encerrado· pot' ·falta :'de · óra,d.ores . . : ' · ~.:. ,· :. ': ·,: ..... - · : · . 

f_._:_:_.-~,'f:·····~;····_:_-.···:_,_.· ... ~_-:·._···.·.·-_·:. --~- .. ·_~e···a!:~~-ã~~~~~~~ti~tS •. ~~l:;1~f:.ar~-•• oi·d~-~--~~,_~;a•.d~_··~essão.:·;.· 
;'- ~ .·, ~·di$~us~ã~_da .pr~p~siÇãõ:d~_Ca~~ra'.~o.s ·n~putados,::n~~ ' ..• ·: 
"~ .· mo~l' 17~. de 1922,fi~ando a :despe~a.;do ·M~mster10 ·cta Justiçà; · · 
f.;·. -1' . e :1\~gOC!OS :lnteflor~s,:;para. .. O ;8X~l'C!CI0 .de .1923 , (com p,arec.e!f~ , :. 
•'··' · .. " fWt:Oi'f!:V~_Lfla Çrpnmtssâo. da .. rtM.nç~s;:n.,.~74, d~ 19U); ;:.~~ , ·. 
~,i~.r.·:.:.~.:. __ ... _:: .. :_:_ ·. · .: ... ·:; .• · s• .discussão ~U' proposição .da: Camàra·:<iQ~ ;Deputados; nu.;, •. . '· 
_ ·:.moro 119 de .. ,Hl22,• fixando·:a: des).)eza~dõ Miniáterio ·'das ·ae;;, : • · 
'·F· : ... · ·la~iie~:El(Íerior~s para o<e~ercicio'âe.'J923>(com :parecer,: .'favo-·:. .._ 
.. :.~~."_ .... ' .• ·.' .. _-.:-.".·.·.:~ .. -_·.·_· ... ·.-.:_ •.. :·_- . ~·uel da.Commtssão de Ftnança~.-~e. eme71das ap,p~t;~~ada{?m>S" .. :: ':.. . dvwussêío,n.··8'18,.de/9JS); · ... ·~~··. · "-é'·: •··,-:·•· .- ·.·· o-·. 

. . Continuac~o da à.• discuis~Q 'do' p!;~jec~Q do Senàdo: n .• 35~ : • . . 
{['.' " · dtH.922,' que regulamenta·. ad:berdade de tm[)l'cnsa ·com 8itb- · · • · 
' · ·. ,st.it?-ttivo .da Crnnníissão de {ustir;a e Legislaç6.() e P.a~~ce1t . , · 
~j',~-~ ~ob1:~ ~~-emendas. apres~ntadas, nd!S.S, de ~9SS,., .·~ -_. , ' _::· · , 
·:•- . . . . . . . . .· · a• discussão da ,proposloilo da Camara. dos Deputados, ·nu~ .. · 
f<:,- · ·. mero ·.42, ~e 1922. fixando as força~ navaes. ·para o .~xerci,c~o d8,. · · 
,, · · 192~ (Com_1Jal·ece,• tavq1_•avcl · dt~· Com.m,,~são de .~.armlla ~ · 

;:: • . .Gu.er1·a n •. ~7; df! 192!) :· . ' · . . · · .. • ·. ·· ·· · -· 1;.1" . : ·.,, •' · ....... ,· ,·--. , '•". -. .• ,,, ,.1 • ,,,.,. ,, •• t·,..loiii\, .. Lo,lf•OI...,, . . . -..:. ' . 
;: .. ,. 
';>:·.··. 

·r·.~.· ,< 
::-~ . 
,-•, I 

:""'.'" 

..... _·· ... . ' . ~ .. · . '.· . ' ... ·, .. 
·:, 
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·' 

. Continuil!Íiío da a• .discussão da proposicão dà Cama:ra. 'dos 
Deputados n. 41, de 1922 fixando as forcas .. de .!.erra para· o 
r.xercicío do 1023 (Co?n pàrecer · da Comis.vão de Mw·inha e 
GIW1'1'a, .favoravel a ltll!its e contra!•io a ottl1·as das· 'eme,iila.s, 
aprese?~tadas;n.IJ7S;.tle:1922); .. · .. :··· · .... , · ... 
·. : i• disctíssão da_prÓposioiiô ·da Caínara dos Depútâclos 
n. '259, de -1·921,· creando ·um Conselho de Justificaciio pat•a os 

· o!Iiciiles do Exercitp:.e. da Armada; quando accl!sad~s; offi
cJalmont.e•.ou· pela mlpt•ensa, .de haverem -proced1do mcorrl!
·ctamonte>no.:desempenho, do seus. oargcis ou coJl'imissões · .( cr:mi. 
:pat•e,cel,, (avoravel·' da -'Commissao de Mat•inlta e Guerra> nu::. . 

· n~e1~0, 911,,.lle 1922); . : , · · ,_: ~-: · . · ~-- · · · . : > . . . · 
· ., !a':t:Jíscussilo da )iroposiçtto · dà ·camara: d.os Deputado~- .· 

n. ·21, d: 1922, fixando a -quota· de fi&calizaQáo de _bancos ·ou '· 
. . casas, bancat•ias (com 11areccr ·f!lvoravel dll Oomm'issllq de Fi:-· .. 

nanças. n. 3!4, tltH9U) ; . · . ·. < . · - ~ - .· . · · c . -. . •· • . •• _ - •. 

. -: ·· .o.{~ ctiso\tSsão do p~ojecto 'do :Sénado.:n~ 39. de"j.:922, mán~ . . 
. · dand<r premiar c com n· quantia de '10:000$ :· ào lavrador .que . · · ·· 

.: prova~ ;haver oonstit'!Ü~O. ~àlmares· de. coqueiros no littQral -< 
·. do.patz, c,ontendo mats .í:le .. _~~·.ooo pês (com pa1•eca17(a~or.av·c~ ·· -

· tia _Oommzssilo deConst1twçao, .n .. 264, de 19%S); .. • · ·. · . · · 
"--· : "· .. ·-::-~- " ~' '.-'~ '·:··' ' .. : .... •· · ... · '!" _ _.' .. ··- - . ··_- .. -· 

·- , ... •1.• dtscus~ão do. projecto. do.Senado ri. 55-·de 1922,.reco• . 
nhecóndo. comQ'instituicão de utilid"de fl)oublica li Associação .· -

· do. F~ro do Dist~Jctp ~Federal (com pa.recer (avoravet da Çom~ .. · · 
111'18Sll0 de·0011Sil.tiiiÇUO n;--2-#4, de 1922); .· ... · . . · , . · <,.· -

.. Discussão. uiíiéa do, ·vÚb do: P1:efeito dó DistrictÜ.IFedera! • 
.n.~ 9.~, ([e'.19227.áresolução'··i:lo Conselho ,,~Iunicipal ·declarando· 

.•. feriadd, nas escolàs. e Institutos ,dê. ensino da. Múnicipalidade,. ·.·· 
. · o_:peJoiódo 'dé\1 .:a 30 .de setemlíro -do: corrente anno (com pare~ · 

·. ce1• ·ravora'lwl .da Cornrm'ssilo 'de:conatituicãp, n·. 903,' de '1922)': • 
. : ·:: •: :Dis~lissãd·iniica':d~·t·ú~.do· Pi·e{.~itó. d~.-Dist.t·icto .Federar 

·.·. n .. .1'27, ,d,j 'J,m!.?, ·i'c=v~Bol u'çiio âo Conselho ~tunicipal· equipa;;. • · · 
1'1\ndci;- }íum. todo;; o, Mfl:'itos, ·os vencimentos das inspectoras· 

·.de · alunnms i'Ja E~t'c·la Ttivadavin Cot•t•êa ·aos das cfunccionarias · 
; d3 'igtinl ;caie!íorja:~))~·cola PáuJo_ ~~- ~rontin . (•)om parece'~.' 
· r.on!J'tlrio· dn: ünnm·,ssflo•·de- C'onstlttt~çao, 11• 323, de. 1922); .. · · .·.· 
,. : .•.... s•·:di'H('lliÍ~fio ·d{r,t;(,posi'çiio:da'':.Camár.a' do;·· DÓpütados· . :. 
· ;t:: 5B;: M l!l2.~; ((Uil ahrc, pelo Ministorió' da Fazenda, o credito. · 

·· dc,4 ~~;:a74_!;S~5, . .t'aJ:n . pngament~ ·a. <?-ra.ciliano .. Marques :.·~e 
i'F1'~1tas; ent vtrl.u<h~ de .~entonça ·Jlldlmarla (corn JJ.at•eccr lavo:- . , 
'r•avei dei :.(Jomrwi/is,ío dr Finá»Qas,. n.: 2tib', de. 1922):; · · · . . ' 

·. · ... } .-.3' .;il~~;l;,siio dn: f!l'nposição' d1t' êá,'riata · dos .. D~Í>~túicios 
. n;58, .cle:t~2;1 .. qiJn.·aht~~ ·diversos· ~l'.editos para pa~am~11to de • 
. p<ltilif:ín' .a·:D; .Jgnilctn ·cJa Rocha' Vtotra; paJ•a pubhcaçuo- . dM .. 
obrlH cO Senado c· os Sanadores, :e cQuasi um.·seculo de poH-
lictl J'orní-lrJOil'IÚ,:ü pari\ g·ratifiCaQiiO áddiéionala·funcciqnariOfJ 

. dn .. Sf!ct·eta,.•in ori Cnmara dos· Deputados (eom parecer favo
. ·rmwl da {ltJinmLI:çúo rie f'ini.uú;as, 11. 2?.7; de 1922)·; 
. · · 3~ cliH't;s;ün· dr1 r1roposiçüo da Camat~a dos . Doputados · · 

n. 130, ((,! 1022, .CIIIr: nb1·e. pelo Ministerio· da- Far.endn; .o o~c-
·dilo esrccinl do .52:Hl0$563,'para pagnmonf.o dd quo_é dev~d_o 
o.u. BatlCO do .Credito Gr:J'I\1, c1l'S'8ionnrio -de .~elippc ~~ont.01r9 
de -l~nrJ'OH (rllm. ~-a'l'ecer {av_o1•av_el da Conunusáo de.. F1.nanças, ... 
.t~/3111 ,'de 1922) ;: . · ·• ,,~,_ " : .' · r . , .-: .. , ., ·, r ü <1 •tU· :1: ,,iJ. ,,;·oiJ,nlll~."' · 

•' . , ·'' ' I . I 

..... ..~ ... ·- ... ··~·· 

.. - .. 



2• discussão <i o projecto do Senado, · n •. 80,. de i 922, de-
. terminando .QUe a r.onnurrencia publjca. de que trata a·· lei 
.n. 4.47.i, de 14 do janeiro-•deste anno, terá por base os lucros. 
f!las comt:iucções, ·entrp <lS limites de· doze .a ôezesels por: cento,' 
cnlcula.ios sohrc c• custo. das mesmas,. que se. regulará_ pelo 
quo geralme11te ~e ft11811 nas 'obras feitas por. administração e 
danda outras providenr.iaB (da Commissão de Justiça e Leois-
laçau, pa1•ece1' n. 2311, de 1922); · · 

·. 2• ~Hscussão · da prOposiÇGo · dâ · Oamara ··dos Deputadoà · 
n. 102, da f922,. que abt'Oi pelo 1\linlsterlo da Fazenda; o ore- .. 
dito especial .. · do' 9:050$291, .para. oceórrer. ao pagamento do , 
quil é devido ao Dr. Augusto HaddockLobo e·ou.tros, em vlr-. · 

1 tu~e du_ scnt.f)nÇit,iuüioia_ri&_. (com. parecer (avoravel~do ·. C~m- -
- ·rrmsltrr di! Ftnapças, n . • '1.27, de 19!2) ; • · . · . . . . · . · · • · · .. · . . . 
· ·. •· 2• discussão ·da proposição da camara dos Deputados · 

n. H ti, de 1!122, quo abre pelo ·Ministerio .da .Fazenda; o cre• 
· ... alto e.~periuL<le 68:'/28$492,· pará pagamento. do que é devido· 
· · ao bacharel l<'austo ·l'achooo Jordão, , em: .virtude de.' sentenoa: · 
- judiciaria. (cum parecei' tavoravet· da·commiss4o .de Fino.nt;tJJ,. · 
. n. 81/tl, à~· 49i!J) ; · · ·. · . · · · " · < · · 
· ·· . 2.• discus~ão· da proposição. df Camàra. d,os Deputados·· 

·· . nd21l, de .l922; considerando .do ufllldade: pubhoa :a-Escola de 
··. · .. Commercio 'Christovil.o. Colombo,: do .. Piraoicaba,, (com parecer 

·. favPra.vi!f da Oom mis&lto, de ·Jus«ca· e Legíslaç4o, n. :a4s,: de · 
. 19!!); ' . . \ . " . .. ; 

·. · . 2• di~tm!t!ltio da pr;oposiçÍlo da ·camara dos::,· .JJepu'tados · 
,. n. 141, tle 1922, declarando de utilidade ·Ruhlioa a Academia ·· 
'. ·. Cómmercia! Mercu1·i.o', de S; :Paulo C com parecer (avoravel.da 

• Commis.~lfo de Juatif:!l. .e Legislaç4o; ~. '849, de'I9JS); '· , .. c .. · 
' :- ...•. -· .. '• ... ··;''•: .· '.' .. ·'.-.-- ··.: · .. ; ' ' .. '' ~ " . ': .. -~,.... 

. . · 2• discusRão da proposi~;~ão da .Oamara dos· Deputados · 
ri.· Ha, ·da 1922, ·deo!arandô ilo utilidade. ~publica · a . ·Asso:. ·. 
ciàçl!.o dori EmpregadóHIO Cominerillo; de S. Paulo (ci:mCpare
cel' tovor'àl!el.da Çommiss4o de Justiça e· LeoislaçfJo, n .. 11{10, 
d 1.9""' . . ' : . .'!' . ... . . \. " ...... ' " . . c •llíli;l "' . •' . . :. . ' ·'· _, . 

·, .· :. 2• di~cuseão · dà ·proposição da,-olunara dos · Deputad'bs · 
·' ·'n.~13lVde. iíJ22, que altred>elo :Ministerio da Fazenda,. o ore~ 

dit.o e~p!lrial. d,e .4':1.118$875, .para' oilcorrer·ao pagamento· de~. 
v!d!l.ll; Alfrl'dll Hyppo!ilo Estruc;~:em virtude ~sentenoa Ju~. 
dJoJarlll (com ·parer.er. {avoravet da. Commiss4o de Finanças, 
n · ~~~q ·di! #92i) • · · · · • · · · ... · . · · ... · .· · ·.· · .· .. · · . 

.. • .... ,_ • '·.- . _,~- · .. _:. __ ::i; .. :· -.,I\, .• _:..,: :. __ : ,"._:..:. ~ :·:-' ... ~-. · •.. ···.-: 

·~ ... ·. 3•.· discussão tia ·preposição da Calllarà ·;dos' .. · Deputados 
n. 03, ue .1922, quo abre, pelo Minist~O:;da J'ustioa·e'Nego

. . . Iii os Inteyiorrs,. o · ~r~dito :especial de,'{ :U6$209,. para paga;. . 

. ,; . m1.1nto ·ao Dr; Octavia. Kelly, .Juiz' f~i!i'al da 2~ · Vara, nos 
.~~~~mQ,~ tio. decreto n. 4.831,•de i92L(com parecer fo.vr~'IJIJ~ · 

· ·.da. Co.mmissã,o de Finan,as; .n. !29):;.. . . 
1 

. • •·•·.. . ..•. 

· · ·Disrn~llo unica do 'l!éto do· Pr.eieitó do Dlstricto Fedàrat, 
. n: tOS,· dtJ 1922, li re~oluçll<i do Conselho Municipal que au~ . 

' tor.i1.1L n r·uxilio de. dl'~ cnntos ·do ':réis, para -a lmpressllo . do 
Albuni do~ .J~stados. \lnidos.·do Brasil (com parecer contrari~ 

. da CMnml.~s•ío clP. Con~l.iluiçllo, n/~Jl!, .de-'19!!); · _ . . · .. 

. ~J.!;;d~~~~~~~'.:~:J:fr~o:~~~~IJBdldZ.J~M · .. 
. ' ,' .. - . ·. ~ ' ':· . ' ' . ' . . 

. ,·,·'\ .... 

.,_, 
' . ' 

. ' • . . ~... . ,1 .. 
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para, com o auxilio c~o 80 :000$, fornecidos pelo Govei·nO. do 
Estado de Matto Grosso, mandar lll}nstrui·r uma linha tele
graplüca da c~tuciío ·de São Lourenco·.· á villa de Santa Rita 

. elo Araguaya, no limite com o de Goyuz (com. pa·rccer favo-
. ?·avel da Com.mi.vsão de Finanças, n ... 355, de 1932); 

ConLilluacfto da discussão da propó'sié1ío ela Camara <l'os · 
Deputados. n. 33, de 1'922, . autorizando.· o Governo a empres
lrar ás mnpr•ezas nacionaes que •exploram a'iudustria da ma·-

. doira, até a importancia dé 7•5 % dos seus capitaes, median-. 
te .garantia '•hpothcoaria, · .iuros de 5 o/o e prlr prazo flc 10 an
llo's . ( CO?II . parecer da Commis.láo ele Finanças r avorav·el a u-ma 
e conf-l•o.!'Ío a 01tll'll da.1 einr?nda·s. apresentadas pelo. g.,,. All(l'e-
tlo El;lis, n., 356, de 49!2); . . 

. 2• dlseussiio da propos'ioão da càmara' dds '. i)eputados 
n .. · 112, de 192~, concedendo IÍl viuva do ex-Senador Joaquim 
Ribeiro Gonçalves a pensão mensal ld'e >iDO$; com ~~ersão ãs 
suas filhas sol'leiras, no caso de mot•tc . (com. parecer (avo1•a:.. 

. vel.·lla Coni·missão de Finanças, n .. 303, de /92!1.); · 
2• discussão da proposiciio da. Camara dos . Doputadoe 

n .. · :140,. do 1922, que auf:oriza o, Governo a abrir .. pelo Min'ís
t.crlo· da Justiça e iNegdoios. Interiores, um credito de réis 
200 :000$ para. a construcüo da filial do Instituto Oswalid'o 
Cruz,· no Maranhão e dispondo sobre a execução da fei immc
ro. 4.381 A, de l922 (com. jl~rece·r faviwavel da. Commissãode 
ll'manças, .n., /J.69, da. .. 19212:), . . , · · 

· 2' discussão. da proposição da Gamara dos Deputados nu
mero 101; de 1!122, que abre pelo. Ministerio da Fazenda, ·o 
creditú .especial do· ü. 515$299, para pagamento dd que ó dc.o 
Y.ido a .. Demetrio ·de Souza 1'eb:oeira. ·Cm ·virtude de. sentença 
3udiolaria· (êo'm· parP.Ml'.favoravel· da Contmissãp ela.' iF'inan-
ras, 11.:, 996, de 192:21); · · . ·· · · , . · · 

Discussão uhica do· ~·óto do Prefeito od'o Districto Federal, 
n. 102;. de 192~, 11: reso'lução ~do Conselho.Municipal que cqul-. 
para aos ·venctmentos da professora do curso de · adapl.a,,ão 
dn Escolá' Pánlli do FronLin os .da professora de desen·ho ·da 
mrsma Escola · ( co;~n 1l!ll'i!CeJ'. 1;ontrai·io da Comnd8siío ·de Con-
8titttiçiio, n. '2.f9, de 19:2:2)': . . · . · · · · . 

• I ,'' •' ' • ' ' ' ' 

ió~anta-se a sessão ús 18 horas,, " 1 .. , ·:- ' ' ' . 

135; SESSÃO EM 19 DE ·DEZEMBRO DE 1922 I . . 

. Pl\ESTDÉl'iCIA no SR. ES'I';\C/0 I'.:OIMBRA, PIIESIDENTE, - ADDIAS 
NEVES, 1" SECIIE1'AIH01 E A. AZEIIEIJO, V!Cil-Pl\eSIDENTE 

' ; . . ' . 

A's 13 o 112 horas nim>.-sc n sossiio, a quo. concorrnm o~ 
Srs. : 'A. Azoredo, Abel ias Nevos, Hermonegilclo de Mames, 
Monclonca Mattins, Silvel'in Nory, Lor.cs Gonçalves, J,au'ro 
Sorlré, .Tnsl.o Cbermont., Indio do Braztl, Godofrodo Viannu, 
,José .Euzebio, Co~ta Rodrigues, João Thomé, Benjamin Bar
J'O~o. Eloy do Souzn, João Lyra, Tobias Monteiro, Antonio -
Mas.~a. Manoel Bot•ba ,llo.~a Q SH~a, Egzobi_q de ,Andrad.e, ()qn- . 
L.' ·S.!! ~ ;Y.Ql.o~ X J, . 30 

,, 

,.'( 



ANNAEB DO BIINAIIO . 

calo Rollemberg, Siqueira de .Menezes, Antonio· Moniz, Bllr~ 
. nardino Monteiro, Maroilio de Lacerda, Nilo Peçanha, Modesto 

Leal, Miguel de Carvalho, Paulo dó Frontin, Sampaio : Corrlla, 
· · Irineu Machado, Bernardo. Monteiro, Adolpho Gordo,· Alfredo 

Ellis, Alvaro de Carvalho, .José Murtinho, Olegario . Pinto, 
. Carlos _ Cavalcanti,. Generoso Marques1 Affonso Camargo, Lauró -
Müller Vida! Ramos, . Fellppe Schm1dt, Soares dos Santos, 
Carlos_ Barbosa .e Vespucio de Abreu (46). .· - _ . -

- Dóixam de comparecer com· causa ·justificada os Srs.: · , 
'Antonino· Freire, Venancio Neiva, Carneiro da· Cunha, At:a'ujo 

- Góes, Moniz Sodré, Ruy Barbosa, Jeronymo Monteiro, Francis-
.- co Salles,.Luiz Adolpho. e Ramos Caiado (10).. -. · .- ·_. -

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

O Sr; t• Seoralarlo declara que não ha expedi-ente. 

o sr. 2~ Secretario pr~ede lá leitura do segui~te 
' ~ ' .. 

,_-
· PAI\BOIR' -

N. 389 .. - t922 

· A prÓpo~icão ·da camara dos Deputados n. : t n, de t922; ·_ ·.
. (que, concede á Universidade do Rio de Janeiro a subvénção • . · 

llspecial ol annual do oinooenta contos de réis (50 :000$), ·para 
. a fundncüo e manutenção de um Instituto Franco Brasileiro 
de altR. cultura scientifica e litt.eraria, foi submettida ao exa- · 
mil da Con"imissão_ de FinanÇas,· que- é de parecer deve ser. ella_ 

: acceita pelo Senado. . . _ •- - · , . - · : . . . . . · . 
_ A·respoeito já foi ouvida a •Cómmissão de Instrucção Pu~ 
- blica, que tambem se -pronunciou· favoravelmente á aoceita-' ·-

cão-·da proposiÇão da Camara dos Deputadoo. . · __ · 
· -· Sala. das Cótlimiss/les.~. 18 ele dezeiÍ!bro de·_ i 922-.-AlfNJ.do 

EUi1, PrePidente. - Josd • Eusebto, .Relator. ;_ Justo .Cher• 
· rMnt .. - -Lauro Mtiller .. ·-_ Felippe, . Scl,midt. ~ Bernardo 

, MrmtFtro. - l'espucio de Abreu. _ ~ Joll.o 'Lvra. , . . · . 
' ,; 

'-
.· PARECF.R DA. coMMISBÃo DR INSTauc(l!o PUBLICA N. 381, DB -i922; 

A QUR IIE REFERE O PAJUi:Olll\ · SUPRA . - -
·;_ . ' ' \ .. ... . . ' 

_ A· Commissão de· Instrucção. ).lubli~á. : iendo ·examinado ·.a . 
· proposição da Camara dos Deputados n._ 2i4, de 1922, .. que 

concede á Universidade do Rio de. Janeiro a subvenção espe~ .. 
oial e annual de . 50 :{)00$, .. para a fundação e manu!Jencão de 
um · In'stltut.o Franco Brasileiro '·de alta cultura ~cientifica e 
JitterariR: · · · . _ -,; .. ·. _ · 
· . Considerando que _esta proposic:ão tem· por fundamento o 
vo~o emittido p.ela· Academia. de •Lettras -e por· vàrios · e dis-. 
tinclos professo~:es e scientistas brasileiros, sobre _o. oommu;. 
nioacllo ft>if.a pelo illustre professor Georges Dumas, .relativa 
aos institutos desta natureza creados pela Franca em Lon,.. 

· -dres, em · Roma, 1em Madrid, . em Buenos Aires, (l .tlm outl'as 
: · cidade!;· ·· - . · 

' 



l 

' S~SB.~O EM ~ 9 DE DEZEMBRO DE i 022 11113 

' Considerando quo du l'u ndilQiío do Instituto .Franco Bra- . 
sileiro do alta cultura scientiflca u litteraria resultaril o des
envolvimento do intercamblo Jnt.elleotual entro a França e 
o Brasil, com sansivel proveito para a no,sa instrucçll.o supe-. 
rior o para a propaganda· no oxterio1· í:lo ·nosso progresso 
·scientiftoo e lil:terario, é de .parecer que ~eja approvada o. 
proposição submettida il sua apreciação. · 

.Sialu das sesstles, 18 de dezembro de 1922. - JqatJ Mur. 
linho, Pl'e~idente. _: Paulo de Front111, Relator. 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 144, DE 1922, A QUE 
· 811 RJ!Piml!l O PARECJ!R SUPRA 

O COIIIJl'e&BCi Nacional resolve: . 
Art. f.• Será concedida á Universidade do Rio de Janeiro 

uma subvençllo especial de 50 :000$ annuaes, para o fím de 
· ser fundado e mantido, um Instituto Franco-Braslleiro de 

alta ettHt1re. sclent.lfiea c litterarla, organizado com· o apoio 
da Univi>r~idade do Parla, segundo as. negociaclles que sê en· 

· tabolaJ•em enti•e. os Governos brasileiro e franeez1 á seme. 
lhar:ça dCI que já foi feito em Roma, Londres, Maarid, Con
stantinopla, Praga e Buenos Aires, ·asseguranda-'ae uma con
trlbtilollo pecuniarla franceza, nunca inferior á brasileira. · 

·Ar L.· 2.• Esse Instituto ser!\, administrado pelo. Reitor do. 
t'nivcr11ldade do Rio de Janeiro, que, annualmente, estabeJe. 
cerá o programma dos cursos e lições que alli serllo minis-
~radoe. · 

.\f't. ll.• Os curBo" de ln!tltuto Franco-Brasileiro funccio
narllo do julho a nOVI.'nibro, serllo feitos por professores da 
Unlveraldsde do Paris de reconhecida competencia, e terão 
um caracter de pura ospeclallzaQão, não devendo se asseme
lhar aos cursos geraes de nossa Universidade. 

A:'l. A. • Revogam-se as dispoRicões ~m contrario . 
. Carnai·lll do.s Deputados, 25 de novambro de 1922 . .-:.. Ar· 

r1-ol(o. J\anvedo, Presidente'. - lot4 AU(Ju8to Beserra de Me
deiros, 1• Secretario. - Pedro ·da Coata Rego, 2• Secretario. · 
~A imprimir. . . · · · · ' 

. O Sr. Preafdantl - Continua a hora do expediente. Tem 
a • palavra . o. Sr .. Adolpho Gordo. . . . . . 

O Sr. Aclolpho Gordo ~ Sr. Presidente, o discurso bon
tem proterldo nesta Casa pelo eminente representAnte de 
Santa Catharína, cujo nome .peco licença para. declinar, o 
Sr. Lauro Müller, e os apartes que, então, foram trocados obri
gam-me a OCilUpar a tribuna por algUns momentos, afim de 
prestar esclarecimentos · no Senado sabre o 8(l(iôrdo tentada 
p&lo meu particular amigo, o Sr. Senador Azeredo, com o 

. fim de apressar o andamento e a approvacão do projecto de 
lei de imprensa. · · . . 

· Antes, porém, de prestar taes· esc·larecimentos, sou for
cado a tomar em oonsideracão o dloourso pronunciàdo pelo 
nobre representante do · Dlstricto Federal, cuJo' nome peco 
tambem licenco. para declinar, o Sr. I'I'ineu, Maefto.do, na sessl!.o 
àe 7 do c01'l'ente 1Q~_., , . . , · . --. , ~ • · : .• ! LL~ 
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Hn ne;;so dbcurso palavras H conceitos que não porJcn1 
ficar reg'isf.rad"~ em nossos ilnnae.1·, sem um protesto. 

O nobre Senador pelo Districl.o Federal affirmou que o 
projecto de !1-i de ~llliPL'Cnsa que a Commissão de Justica e 
J~ogislação ofl'ercceu á eonsideJ·ar:ão. do Senad\), foi do inicia
tiva do Sr. EpiLaciu, PesBua, e .para justificar a sua afi'irmn
tiva !ou ·um pro jocto sobre o mesmo assumpto elaborado pelo 
Sr. AzcYedo i\lai:ques cx-i\l:inistro do ]~('(iterior, bem como uma 
carta do Sr. IMiacedo Soares. 

No e/ia seguinte, os jornaes que tem se ·Salientado pelos 
al.aqucs apaixonados e in'jusl.os contra o proJecto publicaram 
aquello discui·so, sob a seguinte epigraplle: « Hevelacões sen
sacionucs». 

Sr. Presidente, tenho tantas vez.es, desta tribuna, ex
posto os factos, que determinaram a api:escntação daqueHe 
projecto, tenho tantas vez,cs, swlientado os intuitos da Com
ln ií'.~ão de Justica e Lcgislacão em relação ao mesmo projecto 
que me julgaria dispensado de ~tomar em consideração a impu-
1.ar,,ão do nobre Senador pelo Districto Federal si da. carta do 
Sr. Macedo Soares 11ão constasse o seguinte (li!) : 

.. «Mas 'esse «!H'n,iecto» já .tinha uma pro-historia a contar, . 
.Inspirado por Epitacio Pessila e redigido pelo Presidente e oou 
':Ministro do Exterior, foi levado a S. Paulo e submettido ás 
luzes jurídicas do Dr. Washington Luis que, a pedido do Pre
sidente da Republica, rec.ommcndou á sua bancada, como ponto 
d'c fé partidaria, a approvacão intcgml do monstro. desde que 
surgi~sc na ribalta legislativa. · 

l~cilo no Catt.ete c baptisado nos Campos E.lyseos, o pr.o
ducto do espírito reaccionario e vingativo do ex-Presidente 
,tinha a curiosa e pandega pretenção de que eu lhe assumisse 
a paternidade, perfilhando o filho alheio!! Está claro que motti 
o Pl'ojecto na gaveta e nunca mais me preoccupei com tal as-
~umpt.o. . . 

Todos sabemos como é teimoso o Dr, Epitacio Pessôa, 
sobretudo quando se trata de odio, perseguição e violencia 
contra os seus inimigos. E o ex-Presidente sempre teve a 
imprensa na conta de· inimigo cnpital.- O Sr; Gordo, cujas 
advocacias são .objecto ct.e um escanda,loso e intermínavel de,. 
hate na imprensa paulista e carioca, sabendo da exístenoia 
do pmjccto presidencial, enl.endüri que cabia a sopa no mel.' 
Vm exemplar do iJrojecto Epitacio foi-lhe entregue e o Se-· · 
nadar paulista, copiando-o textualmente, accrescentoii-Ihe al
guns dispositivos contra o anonymato •e sobre o direito de 
:l'esposl.a - isto é -. tentar :pôr a lei a seu serviço particular, 
armando uma ar'apuca. destmada directamente aos inimigús. 
que provocou com sua advocacia. . 

\'. Ex. poderá verificar cladssimamente essa asseverli
,ção comparando, como já está feito nas folhas que mando an
nexas a esta carta, o primitivo:· projecto Gordo ·e o· projecto 
LEpiLacio. :& • 

Um outro importante mattitino desta Capital, o Jornal âó 
'JJrasil chegou a dizer que eu, constituindo-me instrumento do 
~r. Epítncio Pcssôa, ttenho mo esforçado pela approvncão de 
um pro,iocto que tem por fim satisflliZcr baixas vinganças e 
melindres pessoacs. . 
· O Sr .. Macdo Soares refere-se a um escandaloso :e iuter.. · 

~illl!V.O~ fle!ll* !}a iD1PI~CI)§a, pr9.vocaf]o !'pot; n.ti,'ll/.t.~ pcJ.v,gca.~ 

'. 



'cias, S. Ex. alludo, naturalmente a uma campanha diffama
toriu, que, quer· pelas colunmas incclitoriaes do alguns jornaes 
daqui o 'rJc S. Paulo, como pelas columnas cditoriaes ele ou
tras um. inrHvicluo condemnado em P'aris a cinco annos dn 
prisão por crime ele estr.llionato; accusado de ter se utilizado 
de 1·0. DOO dcbenlu res falsas, para consumrnar esse crime: cJQ 
ter se apossado, criminosamente, de seiscentos contos rln rüis 
pertencentes ao Thosouro elo Estar! o rio S. Paulo; elo tcr-st> 
apodcràclo, criminosamente, de mais do seis mil contos ele 
rl\is pertencentes aos credores elo uma companhia c de qun
rer se apoderar ainda de quinze mil seiscentos contos que se· 
acham depositados judicialmente, pertencentes aos mesmos.'· 
credores, tem movido contra mim. Entendeu esse individw} 
f!UB, pura obter ganho de causa em um processo cm que con
tende com o Governo do Estado· de S. Paulo, c no qual in
tervem como advogado do assissl.cntes, devia diffamur-mo ! 

· Sr, Presidente, o que mõ cumpria fazer doante desta in-. 
dign·a aggressão ? 

·Processar o meu diffumador e pedir a sua punição de 
accôrdo com a lei. Varias vozes, porém, requeri a exhibição 
dos ·seus autographos o sempre me· encontrei com ignobeis. 
"te.~tas de {e1'1'1'o" ! . · 

Na imJlOSsi.bilídade, pois de processai-o,, tive neccssidad.l} 
do recorrer ·a Imprensa para dot.~nder a. mm h a honra e di-
gnidade vilmente atacadas ! · 

E foi o que fiz. Em varias artigos escriptos o assignado::; 
por mim, publicando cartas escript.as e assignadas por meu 
aggrossor com a sua· firma reconhecida por um f.abe!liãc> 
cartas de outros advogados de S. Paulo, certidões oxl.rahidas 
do autos, a sentença proferida contra olle cm Paris, depoi
mentos de testemunhas constantes do processo alli instaurado, 
cartas do advogados notaveis daquella capital, e outros va
liosos documentos, demonstrei duas cousas - primeiro qus 

·o meu procedimento como advogado foi o mais correcto po~-. 
sivel; e, segundo, que esse individuo é um grande criminoso! 

10ra, Sr. Presidente, por ter tido necessidade de vir a 
imprensa defender a minha honra,. fiquei porventura, con~ 
dernnado a não poder, neste recinto, exercer att,ribuicões que 
a Constituição me confere, não podendo apresentar, defender, 
e votar tprojectos relativos· á imprensa?!. . · . 
. E que beneficias poderei auferir, em rclaoão a este caso, 

S! o projecto fôr · approvado e convertido em .Jei? 
Porventura esse individuo será condemnado pelo que já 

tem publicado contra mim? Não, evidenteme.nte. · 
Cessará elle a sua campanha diffamatoria? 

· Tambem não, porque a lei garantindo ·a mais ampla li
be~dade á imprensa, não poderá impedir publicações torpes 
e mfamantes,. como não poderá impedir que aquelle indivi
duo ·alugue a penna de certos jornalistas. sem escrupulos .... 
Nem fui, de resto, a unica victima dessas aggressões. O con
selheiro Antonio Prado, Altino Arantos, Candido .1\Iotta e ou
tros homens publicas de S. Paulo foram tambem .alvo de suas 
injurias e columnias 1 . · 

A1'1'irmou positivamente o Sr. Macedo Soares que o p~ 
,iecto do lei do imprensa que offerec.i tí consideração d<J Se
nado ó uma cópia textual de um projecto feito pelo Sr. Epi
tacio Pessôa e assignado pelo Sr. Azevedo Marques. E quando 
fosse..- qui~ .inc!e..?. , .... 1 .. .... .. ........... " • _,. ~ ....... 1.;.,J..,•J 
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Desde qu13 o offereoi - como base para e$tudos - teria 
preRt.Mo um cxccllonte serviço publico porque .teria offere~ 
cido como base para estudos de uma questão de alta impor
tancla, um pro,jecto organizado por um gTande jur1sl.a. 
(Apo'lados.) Ninguem póde contestar que o Sr. Epitacio Pcs

SÕi1 ó um jurisconsulto eminente. (Apoiados.) 

0 SI\. CAI\WS CAVALCANTI- Ninguem absolutamente. 
10 Sn. Aoowno -GoRDo- Ha tempos, apresentei ao Senado 

um projecto que subscrevi relativo a accidentes no trabalho 
rlahoral!n, não por mim, ma.~ pelo Departamento Estadual do 
Trabalho de S. Paulo, e nomeado seu Relator, defendi-o lon-
gamente neste recinto. - _ 

As principaes disposiQões de um projecto regulando o 
exercício de profissão dos conductores do automoveis, apre
sentado na Camara dos Deputados pelo Sr. Afranio de Mello 
Franco, -approvado naquella Casa do Congresso e rejeitado no · 
Senado, foram copiadas de um projecto apresentado ao par
lamento de Franca o no qual collaboraram os· mais illu~tres 
jurisconsult.os desse paiz. Eu prestaria, pois, um serviço ao 
meu pa!z si submettesse á consideração do Senado, como base 
para estudos da questão, a obra de um jurisconsulto. 

. Mas não é exacto que eu· tivesse copiado textualmente o 
pro,iecto Azevedo Marques., · 

Logo que o Senado ·iniciou os seus trabalhos no corrente 
anno. a Imprensa noticiou qne eu communicara a meus dignos 
collegas da Commissão de Just.ica e Legislaclio que estava ela
borando um projecto de lei de imprensa e que lhes referira 
as minhas idéas sobre o assumpto. 

Em virtude dessa noticia, o Sr. Azevedo Marques, pro
fessor de direito na Faculdade de S. Paulo e, então, Mimstro 
do Exterior, teve a gentileza de offerecer-mo .um exemplar de 
um projecto completo que elle proprio organbmra sobre o 
mesmo assumpto. 

. Eis o projellto. (Mostra afguma.q folhas dactylographa-
das.) 

E' perfeitámente identioo ao projecto que o Sr. Macedo 
Soaras entregou ao Sr. Irineu Macliado e que este leu ,da 
tribuna, o que verifiquei, confrontando as disposições de um 
com as do outro. Não precisava, pois1 ser photographado e . 
nem carimbado na Secretaria do Exter10r, porque foi ampla
_mente divulgado por seu autor . 

• O SR. EUSI!BIO DI! ANDRADE - O Rio-1 ornal. pÚblicou-o 
no róda~pé. · 

O Sn . .t\.»oLPHo Gonoo-Effectivmaente, o Rio JornaZ pu-
blicou-o. · . . . 

Ei~ o que roferi cm discurso pronunciado nesta Casa, na 
sessllo de• l 1 de agosto do corrente anno : 

"Como aR· minhas idllas t,iveisem ~Ido divulgadas pel-a 
imprenHa, fui. procurado por varios amigos, distinctos 5uris~ 
cunaultos. quo me ponderaram ser mais conveniente que eu 
cornpleta~se, desde logo. o project.o, com d.isposic;ões relativas 
an l'xercicio do direito de pesquiza e de resposta e com dispo
siQlícs relativas ao proces~o. nn só'!nt.ido de tornai-o mais ra
pido afim dG provocar debates ~ob~e todos esses prmto@. 

Nr:. ·.mesma occasllío, um d1stmcto .turl~consulto · paul!stn 
~ffcrer.cu-me um projecto completo de lei de Imprensa, pro- I 
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.jeclo esse publicado, cm sua integra, por um dos vespertinos 
desf:l Cnt>Hal., (Projecto Azevedo Marques.) . 

«'i~t·ndo os representantes paulistas, na referida. reunião 
·havida em S. Paulo, deliberado se occupar do assumpto, en
t cndi qu~ não podia offerecer á consideração do Senado pro-
jecto algum, antes de ouvil-os.~ . 

«Ouando conclui o meu projecto, promovi uma reunião 
dcs rí•prescntantes paulistas c nessa reunião expuz e justifi
quei toda~ as disposições do meu primitivo projecto, expuz 
as disposicócs do outro projecto a que alludi, e communiquei 
todas a~ suggPstóes que me foram feitas. Depois de discutido 
o asstimpto, ficou combinado: 1•, que eu completasse aquelle 
proJecto, nelle incluindo - não só algumas disposições do 
outro, como disposições quo foram lembradas na reunião; 2•, 
que. o offetmcesse á consideração do Senado - não como uma 
ilhrn dofinitiva r. completa, mas como uma base para estudos, 
como um meio para provocar debates. que elucidassem a ma·
terhi, protestando attender, em sun terceira discussão, todas 
as cri~icas que fossem procedentes o propor todas as modi
ficacõcs neeessarias. Todas flssas declarações eu fiz, Sr. Pre
sioont.c, quando li o projecto ·aos meus dignos collegas da 
Commissão de .Tusticn e Lt:'gislajjão do Senado.~. 

O Sr.. GRAocao CAlmoso - Apoiado. 
· O Sn. AooLPao GoRDo - E tudo isso consta da acta da 
sei•süro llaquella Commissão, publicada no Diario do Congresso 
de 9 do corrente. - · · . · · 
. Portanto, eu não copiei o projecto Azevedo Marques, 
ma~ ndditei no que tinha organizado algumas disposições da
quelle - não a pedido dos Srs. Enitacio PessOa· e Washington 
Luis, mas em virtude de uma drliberacllo tomada em reunião 
eff('ctiloda nesta Capital d(ls representantes paulistas. E as 
disposir,õr.~ que additei não silo as mais importantes como 
vou tornar mnnifest.o, confrontando os dous projectos. 

O~. nrtd. 1• e 2• do meu projecto, probibindo o anony
mato na imprensa. oxigjam que todo o artigo de doutrina. 
critica. pnlemira ou informação, publicado no editorial ou no· 
ineditorial de um· jornal fosse assignado por seu autor; exigiam 
que fosse reconhecida por un1 ·tabellião a firma .. do autor do 
artigo offensivo, dispunham .sobre a_ transoripção. de artigos 

· de jornaP.s brasileiros e esf.rangeiros e determinavam as pu-
blicacõl1s que independiam de nssignatura. . · 

Poi.-'bem: o pro,iecf.o Azevedo Ma~:ques não contem uma 
nninn dessa~ disposictles! · · · 

O nrt · 3" daquelle projecf.o autorizava n pe~qulzà da au
. toria do artigos emquanto que o projecto Azevedo nem sé re
: ifere n essa pes·quizn! . . 
. o lll't. 4° do mesmo proJecto consagrava o direito de re
sposta nM moldes da loi frnnceza. emquanto que o projecto 
Azevodo Mnrqnes não faz a mais ligeira referencia a esse di· 
l•e!to l · · 

O art., 5• eRtabelecia mllltns para a Infracção do anony
mnfo P rteterm!nnva nue a re~ponsabilidade pemmiaria não 
ls<!nl.nva dn responsabilidade ponnl os autores dos escriptos 
pel~s orim~s nel!es contidos e taes disposiQ'ões não constam do 
PI'OJepto .(\zcvedo Marques. . · 
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o nrt. 6' impunha penas para toda aqucllo que fizesse uma: 
publicação c0m assig'llalm·a falsa, nP.ocryPhJl ou d~ cmJ;l~_!!s
t.imo c o pro,Jecto Azevedo Marques nao contem tal dtspoSH.)ag. 

O arL. 8' dclerminaYa a cobt·anca das multas por acçao 
executiva, bastando para a expedioão do. mandado o offerc
cimento ele um exemplar do .Jornal ou tm.prosso cm que so 
vorificasse a infracção, emqnanto que o pt'OJccto Azevedo Mar
ques cstabcleco outra i'órma de processo para aquella co
brança. 

A disposição do llrt. 10 relativa aos pt.•azos p~ra a pre
scripção, e muito difforente da disposição do proJecto Aze-
vedo 1\Iarques. . · 

Quanto ao processo, o projecto Azevedo llfarques só se re
fere ao do primeira instancia; as disposicõcs elo processo, ern 
segunda instancia, foram feitas por· mim. . . 

_ O pro,jecio Azevedo Marques contém a se~um~e dtspo
siçao: ".4s re(J1'as P1'ocessuaes trasadO;S nesta let serao obser
·vadas tambem nos Estados,_que nao twe1•em ou emquanto nao 
dec1•etarem, dent1•o de sua competencia constitucion~:~l, o pro
cesso indispensapel", disposição essa que não adoptet, por pa
recer-me inconstitucional. 

O projecto Azevedo Marques pune com a multa de dez a 
cincoenta contos de 1•éis o crtmo previsto no art. 316 do Co
,digo Penal, com a ele quatro a vmte contos de 1•éis, o crime 
previsto no § 1• elo mesmo artigo, com a ele cinco a vinte e cinco 
contos de 1•éís, o previsto no art. 319 c com a do dous a dez 
coutos de ré is o prcvisf,o no § 2' do mesmo artigo. 

O meu pro,iecto não modificava as penas estabelecidas no 
Cod ig·o Penal. 

Que disposiç~es desse pro,iecto additei no meu?· 
Duas. relativas á matricula, uma sobre a propriedade das 

multas, outra dispondo que os bens e direitos das sociedades 
ou emprezas typographicas 'impressoras respondem pelo pa
gamont.o determinado na condemnaQão c as dos arls. 13 c 14 ., 

Portanto·: as príucipaes disposições do projecto que offo
reci á Commissão de Justiça c Legtslar.üo c que esta, depois 
de aclopl.al-o, submctteu á consideraciío .do Senado, não foram 
eopiadas do projecto Azevedo Marques e riem mesmo inspira-

. das por esse projecto. · · 
' \ 

· E, entretanto, o Sr. l\faccdo Soares affirmou que aqucllc 
projecto foi-feito no Cattete e bapti:ado nos Campos Eluseos!! 

Acçresce que ao apresentar 6 mesmo projecto, ap.pcllci 
para a tmprensa e par~ todos quantos, pelos ·seus conheCJmen
(os, pudessem collabor(lr na confecção de .um bom pro,iccto de 
]l)i, para que o criticassem c indicassem as morlificaçüos 
e aclditamcnf.os que lhes parecessem convenientes. Manifcs

. taram-se sobre· o pro,jecto varias ,iornaos importantes, o Insti-
tuto da Ordem dos· Advogados do S. Paulo, o Instituto dos 
Advogados desta Capital e vat•ios .iurisconsultos, que me man
daram snbsLitut.ivos. Expuz, dosla tribuna, todas as criticas, 
irJéas c suggost.ões e offereci, cm terceira discussão, um sub
stif.ul.ivo, all,eranclo profundamente o pro,iec.f o pl'imitivo, em 
v.isl.a das crHicas feitas. • · 

, Ma~ a: esl.e subsf,i Luf.ivo foram posteriormente offoreci-
clas mw Las emendas o a Commissão do Just.ica e J.egislação 
t.endo acceHo mais de 1Jint.e entre as quacs de:; do Sr. Irinou 
Machado, si níio me falha a mcmot•ia, foi obrigada n fazer. um. 
no\'o subsl.il.ul.ivo. que ú o que estú em doba!A o vae ser su-
jeito ao voto do Senado. · 

' 
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. ' Eis como o Sr.· Macedo Soare~ escreve a historia ! 
Todos estes factos demonstram cabalmente que a Com~ 

missão, longe do sot· intransigente, tem sido muito tmnsigente 
o sempre dominada pelo espiril.o de conciliacüo. 

Intransigente ! lllas basta recordar ainda os seguintes 
factos: O mencionado subsiUutivo foi incluído na ordem do 
dia, para a sua terceira e ultima discussão, no mcz de outubro, 
discussão essa· que foi impedida pelo Sr. Irineu Machado. 

Vieram os trabalhos do Cons·resso Nacional para a apu
ráçíío da eleição de V. Ex. como V ice-Presidente da Rcpu
hlica. Durante todo o tempo em que funccionou o Congresso, 
j'unccionou a Carbara dos Deputados, .em horas diffct•entes. 

Era nal.ural que tambem funccwnasse o Senado para 
occupar-sc do um assumpl.o tão importante como é o pro
.iecto de lei de in~.rn•ensa. Mas nunca foi convocado para esse 
1'im e a Commissao ·de Justiça e Legislação não fez. protesto 
algum. 

Tendo o Senado, depois de 15 ou 20 dias, recomeçado os 
seus tmbalhos, o meu particulat· e eminente amigo Sr. An
tonio.Azeredo, Vice-Presidente desta Casa, communieou-me que 
ia retirar o proJecto da ordem dos nossos t!'abalhos, por tres 
ou quatro dias, afim de procurar um meio que pudesse apres
sar o seu andamento e a suá approYa1:üo. Declarei-me de ac
côrdo com S. Ex. Pei·guntou-me S. Ex. si a Commissíío esta-
1'ia disposta a approvar algumas das emendas offerecid(ls pelos 
adversarias do projecto. ltéspondi que eu daria o meu voto a 
quatro emimdas additivas do Sr. Irincu Machado e indi~ 
que i -as. 

Mãs o projecto só foi, de novo, incluído ná ordem do dia, 
sete ou oito dias depois, c em virtude de requerimento que fiz 
á Mesa. A obstrucção continuou. 

!Ia cerca de 15 dias, fui, mais uma vez, procurado por. 
aquelle meu disUncto amigo, que me communicou que ia re
querer a suspensão da discussão do tlrojectc; por cinco dias, 
para, nesse período, tentar um accurdo com os seus adversa
rios que facilitasse a approvaçüo immediata do mesmo pro
jecto. 

Comquanto estivesse então, como estou até hoje convencido 
dt~ que os adversarias do projecto não querem lei alguma para 
a imprensa e quo não fariam accôrdo algum, applaudi esse 
gesto de S. Ex., "declarando-lhe, porém, que, como Relator do 
projecto, tenho o indeclinavel dever de defender a obra da 
Commissão e de me oppor á approvação do emendas que pos~ 
. sam modificar ou supprimir quaesqucr das disposições prrn~ 
cipaes e subtsanciaes e que só poderei dar o meu voto ús emen~ 
das additivas que· já .lhe havia indicado. · 

Declaro que nao promovi accôrdo algum,· que não me 
comprometti a reunir a Commissão' de Justiça para tratar 
de qualquer accôrdo e nem me cornprometti a·assistir a qu'acs-· 
quer reuniões que tivessem por· í'im esse accôrdo e como a 
minha presença era inutil nesta Capital, durante esses cinco 
dias, communiquei ao Sr. Azeredo que partiria pat•a São · 
Paulo. . · · 

o sn. ANTO:NIO AzEHEDO.- v. Ex. foi para S. Paulo. 
O Sa. ADoLPHo Goaoo - Sr. ·Presidente, eu não podia 

. e não posso ter oulra altitude, eomo Relator do projecto. 
Mas, o parecer de uma Commis.;;iío permanente é sem. 

pre um simples parecer, ~·ale como uma opinião que o Se~ 
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nado pcídc IcgiLimamenlc, ar,ceHar ou rejeitar. E'U e os meus 
<Jignos companheit'LIH- do Commissiío sustentaremos o pro,je
cLo na mr.didn da> no,ssas forças: .cabe ao Senado proferir a 
sua ulLima palavra, ou rejeitando ·todo o projecto ou appro
,vnndo-o ou nccd!ando emendas c modificando-o. 

O Stt. EusEnro o E AiNDRAO!~ - Apoiado. 
O Sn. Anowno Gonoo - Quando regrBssci dB S. Paulo, 

anl.cs rlc i•"l'll1inar.lo o pr~nzo de. cinco dias, o Sr. Azeredo 
communicon-me' que o Sr. frineu Machado propunha como 

. bases para o acc(lrdo a approvação de tres emendas suas: 
uma ao art. 1°, referente ás pena-s a,hi estabelecidas para ·os 
crimes de imprensa, outra ao art. 3°, modificando o syst.ema 
de responsabilidade estabelecida no proJecto c outra ao ar
tigo 13, a,f'im de ser instituído o ,iury ·para o julgamento. 
Accrescentou S. Ex. que. o Sr. Frentin suggeria modifica-
tlõr.s mui l.o mais i mpol't.antes. · 

Eu confil'mci, então, o que .i:i havia oito, isto é, que 
daria o meu voto não só a quatro important.es emendas nd
ditivas <lo Sr; Irinou Machado que havia. indicado ... 

0 Sn. I!U.NllU MACHADO - Muito .8ecundarias. 
O Sn. ,\noJ,PHo Gonno - ... como ·n mais cinco do mes

mo Senador, por c-onsiderar procedentes as ponderaçõee aue 
me fez a este respeito o mesmo Sr. Eusebio de.Andrade. · 

Deliberai acceitar tambem uma, suggestúo do Sr. Paulo 
de Frontin, relativa á disposição do § 2• do àrt 3• do sub
stitutivo . 

. Entende aquelle nobre Senador que os artigoe publicn
dos nas secções ineditoriaes dos jornaes só devem conter a 
assignatura ·de seus autores, quando contenham accusações 
ou injurias.: mas, .eu, apezar de sustentar, de· accOrdo com n . 
Constituição, que deve ser aholido o anonymato e que .• por-· 
tanto, todo o a'!'tigo publ'icado na secção .ineditoria,l deve 
conter tl assi:;naturn. do seu aulot·. . . · 

O Sn. Inr.NF.U MACHAon - Na Constituinte houve emen
dn nrs.,cr sentido, do Sr.· Barbosa JJirpa e que foi re,ieitada~ . 

o Sn. 'AnoJ.PITO Gormo· - ... acceito essa sug-gestão. 
Quer V. !E':I:.; sabor, Sr. Presidente, quaes as emendas que 
os noJwes representantes do Districto Federal querem que 
sejam approvadas, por accôrdo ? · 

O Sn. Inr,NEU MACHADO-- .Sr .. Preeidente, nos termos . 
de art .. fÇ\8 do Regimento, peço n, V. Ex. que me inscreva 
para falar ser,unda vez. · · 

O Sn. AnoLPHO Gonno - O Sr. Irineu Machado indi
. oou aR tres que j:i ·mencionei o o Sr .. Paulo de· Flrontin al'l 
seguintes: '-

,a) 8nppressão dos §§ i•, .2• .e 3° do . art. i' do 
substitutivo; . 

b) eliminação d11s palavras: «tambani Mrá da respon.Ya
bilidarle dos ?·especavas editores», do arl. 3°; 

c) vl.iminacão das palavras: «deve1·í1n cnr1te1• a assiano
tura dos J•especti•vos autores , elo § ·?· do ar+. 3'; 

rl) snp•prossão elos § § r.• ·o 5" · r.lo nrt .. 3°. 
e) suppressao dos arts. 6, 7, 8 e 9; 

• 

I 
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f) suppressão do paragrapbo unico do art. ii; 
U) supprcssão dos arls. · iil e 14; 
h) suppz·essãd elos nrls. 18 e 20. 

!171 

O qun S8. EEx .. pois, prcl.rÍl<diam ora a reJeição de 
quasi Lodos os arLigos do sul>st.iLu~ivo; era a capitulação dn 
Commissão 1 

·Sr. Presidente, diíl-se quo as emendas do Sr. Irineu 
Machado, que poderão ser ace(d!.as, são de importancia muito 
secundaria. Não é exacto, como o Senado vae verificar. Eis 
taes emendas: 

I 
. <Onde convier: 
Art. Não darão Jogar á accilo penal a publicação in-

.. tcgral on rnsnmida. elos rlilbatcs ·nas Casas legislativas fe
deraes, esladuacs ou municipa'cs, rios relatarias ·ou· de qual
quer outro escripto imprc~so por ordem das mesmas. 
1rineu Jllachado. » 

II 

Art. Não darão f.ão pouco· Jogar á acção penal o· no-
il.iciario, o resumo. o rolatorio, a resenha, em uma chronica, 

' fieis e elaborados em . ho'a. fé, dos debates em andamento de 
tddos OR pro,joct.ns c assumplos sujeitos ao .exame e delibe:. 
racão úas mencionadas onrporações. - I. Machado.~ 

.III 

cA prisão a QUI! tenham de ser recolhidos OS !ICcusado! 
por deliotos do imprensa serão sempre dist!nctas das . e:ds~ 
tentes para ·os· réos de delictos communs. - I. Maclvrdo:'> 

rv 
-Ao art. 3~ § 2•: 

· 2.• AoCJ:esoente~so, ·depois da exigencia da assignatura': 
. 1cdevendo constar igualmente, logo ·após a assignatura,. as 
indicacõos de rosidencia e profissão !;!e seu · signatario res~ 
ponsavel::. .-I. Machado.» 

(Onde convier: 
v 

o autor da respdsta ou rectificac!l.o recusada tem 
reito de repetil-a, modificando-a. - I. Machado.» 

VI 
cOnde convier: 

o di-

:Art. Não podor1ío ser eondemnados por crime de ca-
lumn!a ou in,inrin os ,jOI'nalist.as que, em legitima defeAa, roA
SjJon.dcrom a aggrcssõos ou ataques feitos publicamont.o, in
c usive da trilmna da Camnra o do Sonado Federal ou do qual
quer outra Cnsa legislativa oslndunl ou municipul. - I .. Ma
r:lwdo. 
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Ondo convict•: 
VII. 

Art. Não dará Jogar. a nccão penal a publicacão inte-
. gral, pal'cial ou abreviada ela uo/.icia, chronica ou ·resenha, 
[[uando fieis e elaboradas cm boa fé, dos rlobalcs oscripl.os 
ou ornes IJeranl.o ,iu izcs o tribunncs, nem tão pouco a pu
pliea~;ão elos de~puchos, sentenças, ()o quaesqucr cscriplos 
que houverem sido impt'essos mcclianto ordem, requisição ou 
cnmmunicar.'iío dus rlitos ,juizi•:; c lribunaes. - Irinen !lla
chudo. 

VIU 
Su!Jsl.ifua-sc o art. 12 do projecto pelo seguinte: 
ArL Nos crimes elo inJuria c calumnia a accão penai 

o a condcmna~ão prcscrcvcni c.m qpis nnnos. - Irineu Jlla
c/ta!lo, 

IX 
Onde convier: 
:\rt. ·Quando as penalidades de multas, csla!Jelecidas I 

ncsla lei f'orom convertidas em tempo dr) prisão, esta não 
poderá ser cumprida' nos mesmos Jogares cm que estiverem 
encarcerados os .réos ele delictos communs. - Irineu Jlla
cjwdo. 
· Eis ahi as nove emendas do Sr. Irineu Machado, que, 
em meu entender e no da maioria da Comrrtissão, podem ser 
approvadas, - tendo eu ·já· declarado desta tribuna que de
YN'á ser approvada uma emenda importante do Sr. Frontin, 
acerca elo· anonyrnato e uma outra do Sr.; Euzebio de An-
drade, restringindo o .direito de resposta. · 

Sr. Presidente, uma Commissão que assim procede, que 
incluiu em seu substitutivo as disposições de 10 .emendas do ' 
Sr. Irineu Machado, c que pretende aconselhar ao Senado que 
approve as nove emendas do mesmo Senador, pórJe .ser ac,.. 
cusatla de intransigente ? ' · . 

A Cornmissüo de Justiça, Sr .. Presidente, não podia ac
ceit.ar as duas emendas do nobre Senador pelo Districto Fe
deral - uma instituindo .o Jury para o julgamento dos de~ 
li c tos ,l(je imprensa e outra reduzindo as penas de multa d~ 
terminadas ·no art. •l • do substituto. 

Não vou, ne.s te momén to, di seu ti r essas emendaà. · · 
O regimento dá-mo o direito do falar, mais tima vez, so

bre o projc!cto de lei de imprensa,' Constando-me que ainda 
'ha oradores inscriptos para combaterem o projecto, falarei, 
afinal, respondendo 111 todos e. tomarei, então, em considera~ 
cão, todas as eriticas feitas por,nquene· Senador: 

Devo, porém, ponderar, desde ,iJá, que o jury não deve 
ser instituido para o· julgamento de delictos punidos com 
multas pecuniarias, figurando entre taes delictos simplc~ 
injurias. · 

Não sou e nunca :fui adversaria do .iury, Sempre en
tendi que para o julgamento de crimes graves e punidos 
com penas graves, o jury é uma grande garantia. Prefiro 
a clemencia elo jury, á possível parcialidade e injustica ',do -. 
juiz togado, porque prefiro a absolvii)iio de um criminoso á. 
condemnação de um innocente. _ .. · -

• 
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Mas, insLituir o ,jury para o julgamento dos delictos do 
imprensa, 6 decretar a imp•unidade destes delictos e por isso, 
.tal instituição jú foi banida •de nossa <legislação. No Dis
-tricto l''odcral c no territorio do Acr,e, compete aos juizes 
.de direitos crirninaes o processo o julgamento do taes dc
lictos, c o substitutivo nada innovou. 

Ú :Sn, IRINEU ]\[ACHADO - Dá um aparte, 
O Sn. A.noLPHo Gonno - A emenda do Sr.. Irineu Ma-

. chado elevando ao dobro as •penas pccuniarias <Jstabelecidas 
no Codigo Penal não póde ser acccita. S. Ex. é, em prin
cipio, contrario a penas pecuniaris elevadas, por entender 
que estabelecem urna desigualdade condemnada pela Con
stituição, pois que o rico póde pagai-as e o pobre não. 

' O · Sn. ImNllU MACHADo - Ha ·octifferenoa de que o ·rico 
pódc pagar o rnaximo e o pobre o mínimo. O pQibre vao 
.pura a cadeia c o rico paga o de.saforo. e repete-o. 

O Sa. AooLPHO GORDO - Para justificar a pena pecu
niaria, limitar-me-hei a lêr algumas considerações l'eita$ 
por um distincto magistrado desta Capital ..• 

O SR. II\INEU J\I,\ClfADo - O rico não tem mais do que 
escrever nos A pcdidf:!B, assignaclo Pythago1·as, Epicu1·o, etc., 
c pa,gur -clous, trcs, cmco contos. · 

· O Sn. Anoi.PHci Golmo - . . . e que são ·i]e inteira pro
codoucia (lê) : 

'«Tlieorica.mente, apontam-se como vantagens de pena 
de multa: não desclas.gif'icam, nem degradam, nem tiram o 
condemnado do seio da família; tem a flexibilidade neces
saria. para· .se adaptar ú situação do culpado e á gravidade 
de .sua acção; , · 

Correspondem bem ao movei do delinquente em todos os 
casos em que a infracção é inspirada pela cubica .ou amor 
de ganhar; 

·ConsLiLue, 'egualmente, freio ·efl'icaz quando o deticto foi 
commettido .por· inprudencia; ·Convém, em geral, á retpressão 
das infraccões icves e como meio de evitar; o abuso das penas 
do seu trabalho .. 

Para remover seus graves inconvenientes tem-se pro
posto · fixar a multa em .proporç:ão ás condições. economica9 · 
do condemnado, ou de accórdo com o:;· creditos ou os recursos 
de sue trabalho., · 
. · .Sr.· Presidente, o meu primitivo projecto não continha 
disposição alguma modificando as penas do Godigo Penal, mas 
como todos quantos se manifestaram sobre tal projecto cmitli
ram a opinião do que aque!las penas necessitavam ser aggru
yadas, eu ooedeci tí corrente da .opinião .. 

O SR. !RINEU MAcn.~oo - Não é só a corrente da opiniiio, 
é a corrente para a opinião. · 

O SR. ADoLPHO Gonoo - O Instituto da Ordem dos Aclvo
S',!Idos, do S. Paulo, CJ'!litl.iu o parecer de que as penas de pri
sao devem .. Hei' consc!"Vadas e rwumentadas as rlc ~nu.Ua: esse 
tambcm M o pnr.ecer do Ins~ituto. dos ,"-,dv0gados destU. Qa. 
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pita!, constando do seu allte-pJ•ojecto as seguintes penas pe
uuniarins: art. 316, 1:000$ a 10:000$; arL. 316, § 1', 500$ a 
5 :noo.~; § 2•, meLado das precedentes; arL 319, § 1', 1 :000$ a 
5 :000$; art. 319, § 2'; 800$ a 4:000$, c § 3', metade 
das precedenLcB; c o projecto 'Azevedo Marques, estaiboleceu 
as seguinte,: penas~ art. 316, 10:000$ a 50:000$; § t• dessa 
artigo, lcOOO$ a 20:000$; art. 319, § 1•, 5:000$ a 25:{)00$; e 
§ 2', 2:000$ a .10:000$000. O art: 1', §. 1' do substitutivo .est.à 
de pleno accórdo com um trabalho que me foi of.J'erec!do por 
um distincto jurisconsulto. · . 

Diz-se que a pena pecuniaria estabelece uma desi•S'Ilalda
de porque o jornalista pobre não poderá pagai-a. E' sempre 
o interesse do jornalista, o invocado.!Para combater-se o pro-
jecto I · 

·A pena não attenta contra a liberdade da imprensa; é es
tabelecida contra o abuso dessa liberdade e visa o crime; E' 
absurdo dizer-se que a punição do abuso constitue uma restrl
cçã.o á li~erdade, porque "assim como sem liberdade não póde 
haver responsabilidade, ll88im tambem sem responsabilidade 
não poderia haver liberdade.:. · 

De resto, o jornaUsta pobre não eslá sujeito á mesma 
pena que o rico, pois que o § a• do artJ· 1• do, substitutiiVO dis
põe que essas 11enas serão graduadas p lo julgador, conforme a 
uravidade da o[{ensa, e as condições de ,fortuna do réo. 

Não querem os jornalistas su,ieitar-se a taes penas ? ·Não 
commettam crimes I 

Vou terminar, Sr. Presidente, lendo algumas palavras de 
Braz Florentino: · . 

«Muitas pessoas 1preoccupam-se com a liberdade da Im
prensa e muito poucas com a sua honra e com as legitimas 
exigencias da ordem social.· Somos do nqmero da<fUillles· que 
pensam de .. um modo diverso, entendendo não serem essas 
duas cousas incompatíveis ao ponto de se dever neoessarla- · 
mente sacrificar uma á O'Utra. Ora, si se quer salvar a honra· 
da imprensa e com ella a l:onra dos indivíduos e das farriillas; 
assim como a paz da sociedade, é mister reforçar antes de 
tudo um systr.mn de repressão que até aqui tem sido. illusorio,, 

Tenho ooncluiõo. (Muito bem': muito bem). ' 
. . I 

. , 
· O Sr. Presidente - E~f{t · le;•mfnada a hora do expe-
~~. . .· . 

. . I . . 
O Sr. Paulo de Frontin - Peco a palavra .pela ordem • . . 
O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Senador. 

O Sr. Paulo de Frontin (PP.la ordem) - Sr. Presidente, 
pedi a .palavra para solicitar a V. Ex. que oo'nsulte o Senada 
sobre ~si concede a prorogacão de 15 minutos da 'hora do ex-
pediente. · · 

' 
O Sr. Irineu Machado.-- Peço à p~lavz•a .pela ordem. 

· O Sr. Pres~dente :- Tem a palavra o nobre Senad9r~ · 

• 

• 
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O Sr. r,ineu Machádo (Pela ordern) - ISr. h·esiden~, 
pedi a palavra pari!- apresentar uma modificação ao requeri
mento cto meu distmcto. col!ega de bancada. Em Jogar de 15 
minutos · requeiro a V. Ex. que consulte o Senado sobre sl 
concedoo 't1 pro rogação do expediente por 30 minutos. 

. O Sr. Presidente - O Sr. Senador Irincu !Machado requer 
a prorO/gacão da hora ao expediente por 30 minutos .• 

Os Senhores .que concedem a prordgacão _queiram levan-' 
tar-se. (Pausa.) . Foi concedida. · 

· Tem a p~~:lavra o Sr. Senad!Jr Paulo dé Frontin. 
. ' 

O .Sr. Paulo de Frontin - Sr. Presidente, pedi a palavra 
apenas para chamar a attencllo de V. E:x:., solicitando a re
ctificação do que estú publicado DCJ Diario do Conoresso de 
hojel relativamente a uma observação que tive opportunlda-
de ae fazer. . 
. Ao terminar a sesslio de h ontem,. em relação · ao · que 

·V. Ex. disse ad Senado,· as notas tachygràphioas não :fazem 
absolutamente referencia áquillo que exactamente determi-
nou· a minha intervencllo. · · 

' 

Eis o que consta do Dio.rio~; 

. <r.O Sr .. Paulo de Frontin (pela ordem) - Pedi a 
palavra pela ordem apenas para rectificar um P,eque
no engano que houve da parte de iV. Ex. 

Eis d que diz o Dia1'io sobre a resposta 1de V •. El: ., :: 
O Sr. Presidente -=- Em todo o caso permitti-me 

lembrar a v. E:x:., que V. Ex. tinha solicitado para 
ficar msorlpto afim de fallar. sobre a lei de imprensa.,· 

O Sr. ·pauto de }'rantin- Sim, senhor; mas pela' 
·ordem. Inscrevi-me desde que V. Ex. dizia. que o 
debate ia ser encerrado por falta de oradores.~ 

Orá, é exactamente o -·contrario·. Tive oooasião 1d'e mos
trar que não ·foi pela ordem que fallei. Apenas solioitei a 
inscr!pcão, que nao foi na sessão' anterior, mas em sessão, 
anterior a essa; de modo •que naquella occasião . todo o Senado 
n!lo concordava em permittir que o Sr: Senador Irineu Ma
chado, meu honrado collega de bancada; pudesse- continuar 
a fallàr ,, · · ·· -: 
. . Na sessão' seguinte V:. Ex. deu a palavra a um dos ora
dores, .que não estando presente, porque a hora era adiantada, 
deu IGpportunidadc a. que eu a P.ixli·sse para mim. Nesse mo
mentG, porém, compareceu o 11lustre representante do Es
tado de Santa. Oatha.r!na, o. ·Sr. Laura Muller, a quem eu cedi 
a palavra para a sessao seguinte, de mo~ que não .houve pro
prill!rriente discussão pela ordem. 

Não pediria -absolutamente essa rectificação, porque não 
se tJ:at.~ de uma questúo, cu.ia importa.ncia mere~ta, si não fosse 
o Dtai'!O do Cono1·esso transcrever €1Xactamente o contrario do 
que eu disse. · . · 

Para esse fim ,iá. eu tinha solicitado a palavra no começ:o 
da sessão. .Tendo porém -ouvido .o ]1onrado representap.te de 
S. Paulo, d1gno relator· da Corrumssao de Justiça e LegJslaQlto 
c havendo dn parle de S .. Ex. referencia ás emendas qu~ :Cor~ 
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mulei e que tive a honra dól apr·csenlm· a meu prer.ndo amigo, 
illustre Senador por MaU.o Grosso. Vice-Presidante do Senado, 
son obt·igauo a fazer uma 1'ce.tiJ'icação sobre o que foi diLo 
aqn i . · . . .. . , · • . , 
. ,\s que upJ•csontei uii'o tmham por f un a nccet.açao m.n

grnl do que cu indi·cava, porque níio tendo podido apresentar · 
nmenda~. poi~. ao terminar a ~lünha liccn~.a e ao vol
ta,:· ao Seuwdo.· ·encontJ•ei a discussão ·da lei de imprensa em · 
condiçõe,s ·ele rião se:· mais emeudada. 

' Nestas condições, ·Sq podia j,oma.r por base o substitutivo 
o o que Unha ouvido no cort1or >t:la <J:iscussão como sendo ponl.o 
ell[Jital do pt•ojeclo a questão J~ülal,iva ú ·l'f)ctificação· e' á res
'Jlosta. Conservei ~ssfr aeligo a•.fJiu.ífvo á rc.ctificação e á re,~
)lOsLa e a todos aqu;)IJes que eram nccessarios para que ·não 
Jossc por turbado ou alterado o. que dispunha o mesmo artigo. 
,'J\uJo mais me par·~cia susccptivel de íJOr supprimido; podia 
ficar para depois, pat•a occasií'ilo opportuua, fõna do estado do 
stil.io, qnanrlo houvesse tempo para serem ouvidas todas as 
autorida'[}o8-em jndsprudencia e bem assim ·a J)l'Opria im:{lr.en
::a com inteira libendade para discutir as novas disposJçôe.s, 
qtJ.O viriam completar as .mEdidas capitaes, segundo o que t:
nha ouvido <lo il·lustre relator da Commissüo, mas niio tinha 
r~n ab~olntamcnte a intenção de ·que 'et~sas medidas fossem 
todas ac,c.oita~. Appello para o meu illnsü•c anügo; quando as 
vml.rcguci derclarei que a solução radical, dentro de minha opi
nião ora que não podendo !lavor· c:onciliação sem lnwet• cessão 
de cada. um dos lados, cu apresen~ava as emendas mas não 
queria com isso dizer que J\ão concordava cm que< parte dcllas 
não fosse a0e.oit.a. pela Commissão. ·· · 

· O S1\. 'A. AzEREDo - E' verdade . E eu· transmi Lti essa. de
. duração n·o meu nobre amigo Senador pelo Estado de Alagôas .. 

O SI!. PAUI.!l DE J!'Ro:->TJN - Agradeço a V. Ex •. a confir
mar:ilo que · acaba de :fazor. Tive depois, mas ,iá · depois, a 
commun icacão ele qnc o accôrrio niio et•a mais passivei, se
gundo a informaoão •do illustre Senador por Matto Grosso ~m 
conversa que tc'\!e com o digno 'Vi,ce-PresidenLe da Cominissão, 
.S~nador püln. Est~do de Alugôas, c·ujo ~omc peco licenca para 
CJI.ar, o Sr. EusebJO de Andrade. E rep1to nxacta.mente que na~ 
emendas. (Jlle àpresentei haii'Ja a soluccão radical, aquella que 
satisfazia. l\las como o accôrd9 não or:a. possivel som que cada 
.uma• das padcs cedesse, •m mw considerava como essencial a. 
acccilaçiio integral •lc todas quantas propunha.. · · 

.ü Si\, EusEBHl DE ANOJÚDg -· Do fado disse a v. E~. que 
a :Commissãq uccoil.ava uma das suas emendas. . · · .. 

· O Sn. PAUT.Cl DE l?noNTl:-1 ·-V. Ex., .ncss1t occasião, f.evo 
a grmiilnza rle declarar~m<:\ Qlle acceitava uma das emendas. 
Ot~a, como D nunwro {}I) eHl.fJnclas que apresontci era de dez ..• 

O Sn. Eusr.BJD DB ANDRADE -· :\ Commissão acceitou tuna 
dellas. As. ou lras alleraYtUi1 radicillmcmtc .q pro:iecto; 

O Slt. PAULO nE FnoN'J'JN - Est.ou ·apenas n1osf.rando a 
V. Ex. que do toda~ n~ emendas q'uo apresentei' V; Ex. de
e!HI'UI'n que SÔ Uma SC!'Ía 1.\Cel!il.a, isto UW$010 COm UJUIU> m'odi
ficaciio. D11 morlo q1w ~[, uma paJ·to do üma emenda. era accei
tu . .Cf:!mo di~se, pata so ches·a!· a urn ac~órdQ é nece~§atlQ que 
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não osLabolocamo.s exigenuins radicaes. A <rtueslíío esLava per
Jeitamente euLt•egue aos meus honrados collegas 0 Senadot~ 
pelo Dist.ricto l!'ederal e·o;; dignos mrJmbrns da minoria da Com
missão de Legisla~.ão o ,Tust.jr.a, Sonador·es ·pelos Estados de 
Pernambuco c do )~spirito Sánto. I~ em reunião thoavida na s•a•la 
dif1lomatica.- do 'Sonadn, .,fui incumbido de formular a possibi
lil ade. da· acceitacão de cortas emendas afim· de chegarmos a. 
1irna solução conciliatoria. 'fudo mais 'flii·~xposto o .eu não 
volt.aria ao assumpto se nliü tivesse ·havido. novamente a de-. 

· clarncão do·. honrado Relator de que niiQ podia acceitaJ." as · 
tmwndas· porque ellns distndam p projecto. ·o meu objcctiV<J 
não ·era. destruir o· projecto. Eu 'apenas me rctferla a ccrtog 
ponto~ indis{}ensa~eis; dout.ro. ·da minha 'doutrina,. necessarios 
para, servirem dn base a um resultado satisfa.torio. 

·· Quando se discutir à lei d<i imprensa torci oppo1·Lunidàd·~ 
de .fundaníwntar cada uma elas emendas c era. o que ctesejav;1 
declarar·ao Senado pa1•n não pilrecer que da minha parte houve 

. qualquer intuito de impedir a conciliação. Longe disso; dese~ 
java. que á conciliação so ·fizesse, estwva sempre .prompto . no 

.. acÇJ)rdo como para tudo quanto- se pôde conciliar. . · 
- ·Agora conciliação coú1 submissão . de uma das partos não 

ú possível. Quando· se .procura um . accõrdo. ü .preciso a bõa "' 
vontade . das duas partes, é '.]Jrcciso que as •duas :vontades se 
barmonizen'l para' se chegr>~• a um resultado. · · . · 

. O .SR. EusEmo DtL~Dl1ADE ...,... Isso é justamente :0. que fi-
2emos. Das omendas apresentadas, acceitamo,~ no_ve •. . ' . ' 

o SR. PAur.o DE \FnoN'i'IN ......, Foi· ·exactamente o que so não 
conseguiu, razão · .pola qual . a lei ·do imprensa oonUnúa em 
discussão e eu continuo .n; 01.lstru·ir· ... (M-uito bem; ,'fltuito bcm.)l 

. -·· 
O Sr. Presidente:~ 'l'em a naia;Vra o nobre Senador. 

- . . . . . 
. . , . .' I # 

O Sr. Irineu Machado - Sr. Presidente, ·o tempo de-
' signudo, pelo nosso Rogimcnt.o, para os; trabalhos de expe,.. 

dicnt.e, nãQ é e nem será sufficiento para. o muito que tenho 
de le.r e. ·o IUUito. quo .tenho a dizer ·ao Senado.· Em todo o 
caso, irei até onde puder, istoé, até o limite maximo da hora 
do expediente. . . . . ·. ,. . · . . · 
· · Em· J)rimciro lognl.", pedirei .licença ;i Casa para reoo
mccar a leitura que; outro dia; ·interrompi,· de um admiravel · 

· artigo do Sr~ Saul de Návart•o,. publicado cm um diario desta. . 
. cidnd(}/1(), O B1•as-il, acorcn do illusli·e· bra.silei·ro; do ·ex.CSona.:. 
dor Lopes Trovão. E a minha leitura dcscan()al'ti o COl'PO ·ta~ 

· chygraphico que, por estes dias do campanha, deveria . ter o~ 
:vencimentos dobrados·. . . · 

Diz o nt•tigo,: 

.. . "LoPES Tnov.:to - Neste pa.iz H nesta época 6 do pasmar 
o gesl.o allivo· de Lopes Trovão, rcjcit.ando. a pcnsüo de. tl'ittl.<~ 
contos annuaes, .com que os ehamados ·reJ)rescntantcs do poy13 
queriam brindar-lho, no JYresupposl.o elo que o Vellot•ándo l'll
nublicano fosso .senl.nr-sc com cllcs, 'oni um appcLilo r! e g;lu-

, tão, it mesa lauta onrle SC! serve o banquete Ot'\:amtml.ario. ' 
Soria uma esmola disfarçada, qua .humilhnt·ia a pobreza 

honraria .:lesse propngandisla ousado, roliquin de tuna t!ra liu · 
.idealismo. · ·· 
. . S •. ,_. Y.ol •. X )'· ', 37 
•• •. l 

• 
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· ])is-se-ia que o 'l'Omorso movera .osso lacto :serodio de. 1ge..; 
ncrosidade e jusf.ica.,. Dahi,'· é bem possivel que a razão. foss& 
outra. Quem sàbe si, por um requinte do perfi da ironia, os 
nossos iiicomparaveis. lycurgos,, quasi. todos na abastanca, nlio 
quiwram pOI~o ú prova de fogo; para veri!'icax· si e1•a ainda 
ele aco a tempera desse · auLhne,tico republicano h isto1•ico c 
vulncravcl a couraça do .seu iugenuo e pertinaz quichotismo 

l 't' ? .· po I ICO • , ' .. _ . 
·. Lopes Trovão, alqucbx·ado, cuchetico, pàuperrimo o rclo
•gado, I:uspbndcu-lhes com a mesma galhardia de outr'ora, o 
mesmo ar sobrancoiro dos tempos aureos de sua gloria tribu- · 
nillia, o mesr.uQ,\ "pannaohe~ ide. paladino e bohemio; abysmando 
os· paus, ou melhor, .os padrastos da patria com esta incrivel, 
absurda o inaudita confissão: o seu l1orror ao dinheiro, ·o seu 
desapego visceral á .pecunia l 

E', som duviçla, um phenoméno republicano, que os poz 
boquiabertos do ·espanto. , · · . · · · · 

.Mas como a malicia humana sempre se interpõe· nesses 
casos, lá, no seu 'intimo, os nossos legisladores mimeticos estão, 
provavelmente,· convencidos ;dé que esse incrível e ineSJ?erado _ 
repudio do ogregio eremita da Republica é uma prova. mctm:.. · 
cussa. · .. de caduquice. Porque não é, positivamente, ·do espí
rito republicano da actualidade esse desprendimento, essa ogo- · 
r isa ao vil, _.mas precioso metal r · · · · . · 

·• Acceito a holllenagern, . mas recuso a recompe,nsa" - o is 
·o modo peremptorio e .altaneiro ~esse sublime caduco, diri- · 
gindo-se a- quem so devo a patormdado de querer tornai-o, áa 
portas da morte,· u~ ponsíoni~ta forcado do Th~souro, · e, . 
pm·t.au to, um para~ !ta que tez· Ia de louvar a parcerJa dos ·qua:, 

. hoje, gracas a guerra ou 'á 'advocacia admiiiistrativa, vivem 
regaladamente nesta reimbl1ca·-ideal: .. 'para elles. .- · · 

. . Exeltei com a ~ttHudo vir,i\ /desse sep,tuagenario indo~i- . 

. to, a quem o ostracismo, as desJllus()es;. a· pobreza e a velhice 
· não serviram de azo. para : acceitar o presente. regio dos qué 
nestes dia~. ~cavam, som' trocadilhos, .a ruina 'das ihstituiolies ' 
<QUO elle DJUdou a levantar.·. . . .. · . 

Não lhe. 'ficaria be.m .e-ssa muleta, .a elle, qúe já empu.; 
nhára um· ar10le !· Ser1a ISSo um ·desa1re 11ara quem, tendo·. 
erguido a Republica, fosse por ella, no· erepusculo da exis.;.. · 
t.oncía tumultuosa e febril, rebaixar-se á degradaçllo de uma 
esmola ;,retumbante; pois jámais se sujeitaria· a um . abulo 
.(tuem nasceu com o dom divino do verbo para clamar e nunca 
para -pedir. :. • · . ~- · .. · . .. . ·. ·. · · · . . · · 
· · Si o fiz.esse,. qual·quer dia. 'hiweriam de .·sor,vrehondel-o 
r.om uma oommenda ou .. crachá, desses . que aqu1 se .. distri
buem agora ás manchelns, para o· mercado .das vaidades; ·con
decorando desde a gente de alto bordo' i\té modestos empre
gados,- que serviram os sober~nós\ euroP,eus, quando -o real 
ca,botmo e «proftteur• da glorta nos honrou com a sna .cara 
visita, .. caríssima cm· todos os sentidos.. . . . . 

· Mas, Lopes Trovão reagiu, orimo no regímen monarohioo, 
o protestou, trovejando a sua oolera olympica, nessa carta 
ndmiravel que é o melhor epitaphio ·QUe se !Poderia eooontrar 
JUU'U uma VI!~ dcsappat•ecid'o. matEil'ialmento .. quebrar o sil-en
cio dó . tumulci -·esse anonymato,:de ~edra, quando uma la'
].) ide. sincera lhe não traça hieroglyptiils, á guis~ de. sauctade 
, que se debrul}a oh orando, para tornar . menos 1rnp1edosa a , 
ll!Orte.. · ·- _,_.. 

·' .... , 

• '! •• ,, ' 

I 



SESSÃO EM 19 DE DEZEMBRO DE 1922 
' ' 

. . Trovão, neste seu momento de rebeldia e pundonor ci
:vico, ·é ainda o reflexo solar de seu glorioso passado de com
batente acert•imo e inflexível: foi um · relampago quo o lllu
minou e o sacudiu, no occaso f!ns,;e :;em i-deus da tribuna po
pula·r, onde, tranSIJ'iguJ•ado, ~c OIJOJ'UYII o mila·gre de um t.rovão 
loJ•naJ'-8C sonoJ'o ... , quando n seu verbo c~ndento evocava, na 
, plirase radiosa de Vargas Vila. cesos, grandes crúteres. de lo 
Palabra, que. SL• llamaron Mirabeau y Da 111t1n, abrindo sobre 

·c! mundo sus booas de abismo, repletas de tempestades,. • . ' 
. Sim, •ne8se surto luminosamente bello, em que a sua fi
gura, alquebrada pelo tempo e pelos desencano~. se nimba de 
belleza moral e do heroi&mo de um carwcter inconsutil, ha 
uma .como resurrci.;ão desse vult.o patriarc.hal, uma como 
· alleluia 1de sHu griÍndr. soll'bo . des1 eit o, ost.ontando a postura 
classica de um ·gladiador que, for ido, exbausto, ainda luta e 
estremece de vida it vi 'ii o 'fugaz· de uma Victoria já .impos- .· 
sivel I · · . · . . 

Sobrevive, nesM rasgo de stoicismo, o belluario da Pro
-paganda da Republica á derrocada de tantas '·chimet•as, mas 
agonizando lentamente,· ante o silencio aggressivo da multidão, 
de que !Ma ídolo, como uni leão refugiado na cova, ferido no 

· deserto; . . · · , . · . · · . 
·. · O já' celebre pro;iect.o teve apenas o merito ·de arrancai-o 
ao supplicio de morrer, em vida pelo esquecimento. dos goza
dores da hora que passa, pois um silr.ncio hostil tornava. o 
grande tribuno, emmudecido" pelo peso da idade avanoada, 

.· •um t;trisioneiro de si· mesmo,. um empared:·do vi~o. sendo 
dolorosamimte tragico "UC a vida, o resto da vida lhe . fosse 
um oaroere· para o pensamento, .que é o perfume dessa·· flor 
rubra do e~.pirito -. o Vel',bO. . 

I.11olado e inerte, numa reclusão· quasl . tumular, no seu 
ret.iro . pacato de um rooantli suburbann, estava elle, morria 
elle de t.edio, elle que fôra um fet.icl .. ·o do povo, o clarim do 
·uma. idéa, D grit.o rte um estado ·d'ahna da nacionalidade, · o 
heróe sup1•emo fia. pz•a(·a publica, o delirin dà cidade, a alma 
flammejanto dos comicios e das ·barricadas ! · · . 

. · . IJopes 'P1•ovilo, nesJ.a épo9a, é um inactual, uin mytt.o, um 
· · · !Jaradoxo ... JJ\ nã,o ·ll;~tomos !'os dias febrjs; do ra,jodas, pàpu-:

ares e tufões reivmdtcadores, em que a trtbuna era ·uma mon-· 
tanha ígnea: ·a imprensa. o cla\·a fln pensamento. . 
. ·O IAiífi lnfll'Íb).llldo é o ultimo· clarão do .um passaM que 
Re ·engolpha do· treva na voragrm eterna do t.ompo, ·a iavo. 
derradeoira •. que ~e ~stratif!ca, (le ·um vu.lcão jú extincta, se

. molhando uma orb1t.a vos1a a solweslllhir-so do craneo liso 
da tnrr:a· .. , ·.' · . . . 
· · · . O 'leão invencivcl, gur sncudin ~. juba ~onora éont.ra co 
lmpos[o·do vinf.em,, seria hoje·de um at.roz ridículo ... 

. O povo, sugado f'l.e il.nnosl.os, nur. ~e lnnçnm em prosTes8fio 
.conUnua o que Miam do tostão ás ceJ!I.erias de mil réois, tem a 

· . col'dul'a do umn ovo lha o uma resignada pncirnoia bovina: e 
nem me~mo smil.iria o aouluo do '~or•bn que lentasse OI'J:nst:tl-o 
á. resistencia ou .a um simples .prol;est,o .. · . . , · 

.. Ohronos apngou nn garganta rto famoso tribuno das tu r· 
·ba~ .a voz que bramia como o seu nome, ·t.al um Tu.pan :cta elo-· 
, ·llnenPia indi~onn. -porquo ·ello foi o .trovão das roivimlicaclies 

r•opulat•es, n t.empestnrlo ria nlmn cnriocn. contra todos os des-
mandos da violoncia e ·Jmpetos da tyrannia. ' 

' .----,1 . 

,.• . 

• 
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iLopes Trovão já não existia, por assim dizer. Era 'uma 
lenda. , • . 

.Pois seria c.rivel que, mesmo chumbado pela implaoavel 
· v01llice, aco!'J'l\nt.ado pela idade e seu sequito de , martyrios, 
ficasse immobilisado o o scti verbo tonitroante em allsoluta 
mudez, <luanclo o povo desta uPbs, .sem lar, coin pão escasso e 
carregado, como UJn camello, pela carga excessiva do tributa'
,çõcs fiscaes, tem ó sorriso c'lwistão dos cowl'ormados, na. bea
tif,udo da misoria, suando as lagriinas do trabalho. c la~rime-
;i nndo o divino suor do soffrimento ? .. 

l\fus Lopes Trovão existe, sim I A sua carta á. Camara dos 
Deputados é um raio olympico ae sua antiga eloquencià: .o 
verbo não pod~ndo e:\"Plodir, se electrizou, nervoso, tnos ara- · 
hcscos . da escr1pta .. . · . , 

. Ainda assin1,. teve o milagi·e de rqlimar, por um insl,ante, 
o ·c.adavcr do rcg1men. · ' . · 

;· · :Seja esse .gesto magnif·ico e .edifiéante um syrnbolo de co- · 
ragcm e rAn·itoa.nismo t'emerario, precisamente 100 momento em 
que Huy· Barbosa, ·ha,bitando um palacio, com a. gloriosa: vc .. 
~h ice aconch'r.gada de eo.nforto e og~.i~mo, oriundo,· talvez, · da . 
Idade, e recebendo os !Pmguos subsJdiOs ·.do .Senador hono1·ís 
causa ·e os provenl,os do seus pareceres .de jurisconsulto iilox
ccdivel, a .contos de réis por linha, ab'Uardu, em discreto silen
cio, a approvação do projecto •que lhe vac dar . uma fortuna 
por anno, aggravada pelou circumstancia de poder ser transmis
sivo! post 'lftOI'iern, ·.quando .so cogita, nesta hora ·angustiosa 
para as finan~as mwiori•aes, de. tributar com 5 % monsaG ' :o .. 
func·cionalismo :publ'ico e o povo se preparo para ,uriJ.a no\:a· . 
cscorcha. . • . · . · · . . · 

Jupiter calado, sem desferir os raios. . . . 
. O outro,' pobre, m:1s altivo, e soberbo como um. merrdigo 

iiCspanhol, rejeitou a esmola· ... · e trove,iou I -. Saul de Na~ 
'VUl'1'0,· 

. . l ' . 

. . . 

· Outro dos documenlosque desejo ler afim de figurar nós 
no!"sos Annaes, é a petição dirigida pelo advogado Heitor Lima· 
ao Egregio Supremo Tribunal ]federal, ·e no •Qual im~etra ~nna ··. 
ordem de habeas~coi'PUR .a. favor dos, dous .grandes JOrnalistas · 
Edmundo Bittoncourt c Irincu ll[nrinho. Nella veremos a cada · 
>passo as cit;a~õcs conslnnl.es 'ela cloutrina·do eminente. Senador 
ibahi11no, •Sr. Huy Barbosa, a l'C·$peito do estado de sitio ... A-
ppticão tem 45 paginas. . • . · . · .. . . 

'Póde, pois, Y. Ex., Sr· .. l''J•eside"Jll.c, e Senado concluirem · 
'por antecipação ·que uiío •oonseguil·oLi1ltimar a sua leitura: na 
11011a do expediente de hoje, mas, embora em luta com o teinpo, 
.na c~rl.eza de ser por elle vencido, tal qun·l como ·Com a lei de· 
·i1111prensa, em todo ó caso vou, wntinunnôo o meu trabáliho do 
modo por que possa. · · . " · . 

. . ' 
O Srt. PnESIDEiN'l'E · (fazendo soár ·os. 'ty?apano.~) ~· Lem-

1Jl'O ao nobre Senador .que· está terminada a hora do expe-
diente.· · , . I 

o ·Sn;. JiUNEU MACH.-\Do. _. Sr. Presidente, apcnns 'la ini~ 
c i ar a .leitura da peti~ão, a qual, aliás: contt!m cit,ações de pe
quenos trechos do trabalhos do Sr. •iR.u;v Barbosrt. Uma vez· 
quo V .. Ex. me adv~rte de que n boi· a elo expedienf.e está cs
.gr.tacln. a lcit.um rlestc documcuto, que,,é hislorico c que, por 
i~sl), deve sei'. publicado, . , · . . -· - ' ' ' .. . '"' . . ' .. 

'I ·' 

I -I 
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t . .Eq tinha li intcncão. do requerer a proro::;acão d:i hora .do 
expediente para ler a parte restante da petioão, mas; duas ra
ziics' mo demoveram dessa intenção: cm primeiro Jogar, Uma 
solicil.acão do meu honrado companheiro de rcprcscntaoão, 
Sr. SmÍador Paulo de l<'rontin; em segundo,, a· ponderação de 
crue para lor as citações do Sr. Ruy Barhosa não me bastaria 
e;:sa pro~o.gação de 30 minutos. Amanl*l, na sessão noctur
na, concluirei .então a leitura da petição <IUO, depois de con
cluída, ser;\ transcripta nos. Annaes doR JJossos trabalhos, si 
'llOssa sessão houver a rcspccUva hora ·.cto cxnedie.nte; · 

Deste modo, mais uma monographia .sobre o ·estado· do 
sitio será dada I! luz, pois o trabalho do advogado Heitor Lima 
é obra primorosa e bello o admir:n'el·;lltestado da'sua ctlltnm 
e do. seu valor profissional: · · . 

1Pcnso. quo osso· flocumento não póde deixar do ser .trnn
. scripto nos Annae.v. Sua leitura neste recinto é de absólnfa 

neecssidadc, porque a censura ·não tem pcrmittido a sua pu-
blicacão. · . ' · 

O docümento .é respeitoso. Tra'ta-se apenas de uma pn
tiçãQ dirigida ao Supremo 'fribunal Federal.. Si algu.jlla· vi
rulencia, si algum insuUo, si ha brutalidade de algumas ex
pressões mancham .est.e trabalho, si ha excessos, si h a delictós 
de linguagem, ellas constam da carta do Sr. Epitacio Pessôa, · 
escripta sobre a petição 'de ltabeas~corptts .. São esses os uni-

. cos topicos insultuosos -aos adversarias dõ Góverno. Em todo · 
o caSl', a P.et.icão foi recebida e a._dmittida integralmente ·pelo 
Supremo. rribunal Federal, qu'e ·nada mandou riscar, nem 
me~mo os ·t.crmos desta carta, para a qual - estou corto -
não se cogitou no. seu projecto .o Sr. Adolpho Gordo. · 

Era o que· eu tinha a dizer.: '(,l~uito bem; muito bem.) 

···· Docum~ntos a que se refer~ o S~. S~nador Jeronymo M~nteiro 
no . discurso pronunciado · na sessão noct o ma de . 30. de 

· Dezembro de i92i · . · : · ' -.· 

. · ·· .· Supremo Tribunàl 1\l.ilitar _:_ Gapit.al Federal, i de julho 
([o 1922 .. • · · · · . · · · · . 

· · !\feu· caro collega marechal Pires ·:F~rrcira - SandaçÓcs 
cordia,es. ·.. . · . , . ·.. · . ' . . . . . · . 

Raspando a sua presc.da ca.r·ta, na , qual inqui·re se onh·~ 
as ord()nS honorificas axt.inctas pelo § 2• do art. 72 da Consti
·tuição acham-se comprilbendidas as medaJhas, como seiam as 
da batalha do· Rinchuel'O, Reti'r:ada da Laguna, bem comi)· as do 

. morito militar. coMedidas por• bnvura e tempo de·servi~o, ll!lS 
condições expostas, em sua refet•ida cm•l,a. 

1 
• 

·nespondo pela negativa. Estws medaJ'has não estão com
prnhcndidas .enf;ro .ai! ordons ·hOll'Ori!'icas a que .allude o § 2" 
do n.l't, 72 da 9onstituiçiio. .. . .. , 

, •O · t.exto l•egaL all'udtl a ordens lmnorificas então exist.entcs 
e todas as suas "prcrogaf;ivas o rewalius, bem como os titulo~ 
nobilia~·chicos c do conselho, · . . · . · 

E' c larn nii·o não abl'ange a proliibição ;ís mencionada;; !Ht'
clalhas, qnll não reprr.sentam ordens honoriJ'icll.!!, nem. W.ulos 
nobiliarchicos e do consellws, mu.s apenas nma cJ.istincção ao 
milHar pBla sua bravm·a e pel'O tempo do bons serviÇos 
prest.ados tí pntria na pa2 c na guerra. 
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Penso ter de~l.e mndo satisfeito 11 ~un perguntn.
Crelrn-mo sem pro -~~u coll-ogn c amigo, - Mnt•ochnl J.'ran~ 

risco de S. ilr(lollo. 

Supr'emo Tt•ihnnnl .~ftlitar - Cnpil.al Federal, 2 d·o ,iulho 
ide 1922. . .. 

J<:xmo. am. rnaroclt:tl Firmino Ph•es Forroira - Affocl.uo'. 
Eas sanda\IÜes.__ · 
· Accuso o recrhimento dn carta do V, Ex,; rlni;Udn do 20 
do pp,, om q11•c mo pllrguntl\ si se ar.harn comprolt·endida~'· nu 
nl'l. 72, § 2", da Con&t.il.uição as moonlhas, como sr,inni .dn. hB··
tnlha fio Rinchuelo, Ret.irada 1da Laguna. morjlo miJil.ar. lwa- • 
VIII'U 1.1 as concedidos pllrl' tempo d() SOJ'Vi~.u OO!l'J bom compor.; .. 

' l.am•m t.o u oft'i ciaes e pro {las. . . · . . · · · · 
Respondo pela ncgal.iva. , '. 

·A Constilui~~ão elo :;.r d1e feverr.ii•I), cm seu arl. 72, § 2-•. 
· d'iz: Todo~ aclo l(lltaes J•áantc a lei. A lleprtblicn. '/l(io !ldmitto 
pri!!ilr!(liO dr! n.rúr)im.nnto, de,wonhece os fo·/'os de '1/obJ•e:u e. e:r.~ 

, till(llU) 'a.v orden,~. llmror•fil'as e.11istente.v e toda11 ru .vua.,, re-
. yatfa,Y ·I! ]lrt!fO(fafl'l!n.•, I~ I. e, . · , · 

llor r.ssr. art. 72. § 2", forom exfinctns as ordQns honorl
l'icas, qne exi-sl.iam. Ro;m, Christo, Cruzeiro o attl mesmo a de· 
Avi~, que niio dava honi'R~· e servia aponas para rr.mtmr.·I•ação· 

. de serviços rlnrnnte cm·t.J prazo .de tempo sem nota desnbona- · 
'· doro, po1s quo quando a ella ·se fuzila ,jús, já se tinha t•egalias · 

1;elo posh,' que st- ocoupa\'b ma escala de officiaos do .l~x~rcibo 
e Armada. , 

Sllgundn o meti mrido. de pensar, e~se art. 72, § 2•, só Sc3 · 
refcz•o a concessr~e• da t1tulos e condecorações depois de ·pro- · 
mulgoadoa a Consmutçiio. e não aos adquiridos· anterilwmento, . 
tonto a.s&irn que a propr.ia Const.ituiçllo está assignadn por {!ous 
titulares ..,.. o barão dP. , .. ma Viçosa, e barão rle s. ~farCOM. 

Cr~io que assim tenho sotisfeit.o 1í pergt.nl.a que ~. Ex. se . 
dignou d.irig.ir-me. · · ·. · , · ·· ·, · 

De V. Ex, )l'YJ, o cr•llega, ~ Olympin dr·.{)arvalhn Fon.; 
· seca. 

\ \ -· ' . ' ' 
' . . ' . . . . ' . 

· Flamengo, 358 - Jllo,. 30 de ,junho de 1921. 
Men illnsh·o nmlg,J marechal· Pires .Fel'l'oit•ã ··- Cord.fae~ 

saudações. . . , ·. · . . ·· · · · . . . , · 
• Sua cat•ta, muil.o hont•osa e~ lisonJeira!• veiu, deveras,. silr-

}lrehonder-nHJ no mon delibera-di\ t!e-Lmlumento. · · . 
Invocando mila c.ircumsl:tlneia, e .~r.ni. mais ponderações 

iffiTINI.inPnl.rs, pm·ventu·ru, ao seu . obj-r.cti'vo, eu qtlizm•a ·
1
junt.lu· 

1ís mu il.as fineza~ qu.e I h r devn. a dr~ prescindir da min 111 in
tflrV(IIJ~•ii.o improficttn n~•8a q11ostãn díis · coiulecrJI'a~.õl1<S con
't•nd·idas a hmsileiro.~- pot• s{lverno~ r.stt•angoir•os, nn lgnornncin 
Jnjn~t.if!cnYel dr\ reginwn e dn> leis ou c aclopl.umos dr.~rlr .l88!J, 

Jnga r.sl1• nssLlmpl.o com a· vnidu.do ,lnunnnn. n CIJrJI·.me
linJrr.s nnftll'aes perfoiLnmento compt•ehensiveit~; pCir ls!lú, o 
por ínot.ivl)s da de.sciplina que me imJ,lU7., não dese.)o passar de 
um velho republicano, huii'Uenotc solttario J:h•ol~s~ando com o 
sllencro~ apenas, · · · · 

'· I 

-
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' 
"· Espero, po'is, do illustro •amigo a· dispensa que solicit.o; 
!PUJ;lscreven.d'o~me\com particular estima. · 

' . 
. Séu wmigo, tÚfect'UOSO e sincero. - Magalhães CaNtro. 

· ORDRE. DE LÉOPOWE, DE: BELaJQUE 

Cet IOrdre,. creóe par ln lo i du '11· .Tuillet 1832, est destin~ 
à rócompnnser les serviccs rendus à la· Pntric. . . 

Jl Re devi se .en cinq classes: 
J~es Grn.nds-Cordons: 
Les 'Grands-Officiers; 
Les Commandeu'rs; 
J..es IOifficiers; 
Les Chevalier~. 

·:. . T"a dócorntion do l'Ordrc consiRte en une croix blanche 
émaiJMe, port.ant ·.une ~uirlnndc· de lnurier ct, de chêne entre 

'chncune des qunt.re bJ•o.nches ot. aynnf. rl'un cOtó, nu milieTJ,. un · ~ 
'écuswn émo.íllé, ént.nurú d'un core! e rouge antre dtmx peWs · 
cnrcles en or,. nvec la chiffrc du· Roi, composé de deux J".J". et. 
·de. deux R.n .. et, de l'auf.re côt.é les nT·mes dn royaume. nvec 
la diviso: d/union· fnit, ln fol·ce:., on ·lnt.t,·es d'or, cn exerguo, 

· 'le tout snrmont.•í do la cotir.Dnnn Roynle. · J.o rulJnn est pon-
ceau molré. · ·· ·· 

· · La, marque rlistine.tive de I'Ordre, pcir.tóe .. pilr les militai~ 
res, cdnsiate en demc glnives placPs en sunpnrt de la con
ronno dnns !e bi,jon rln I'·Or~ro, V1s Granrls.JC.ordons flf, les 
Grands-Ol'ficior~ .. port.ent sur .Ir~ plaqull rio l'Orrlre,' los· glni·· 
.ves en or croi~és sons J'écusson; · . . . · 

Les Gmnds:.cordons port.ent. une ét.nilo i\ huit. raies d'ar,. 
gent brodée.sur .!e (lôf.é. gaucl1e rle l'hnbit, pf. !e hi,iou suspen
·du à. un ruban en ótlharpe, rlnscr..ndnnt ·rJe l'clpnuln rlroif.e. wrs 

· lo cóté !(BUcho. Dans les cérúmonlos ilk nMLtmt lo grand-cnl-
. !ler .rio. nO.rdre, lnqnel nst en o r, t>f, nnr·t.ngé · nn· fl•ois pnrf.il's · 

.qui s'nltornrmt., snvnir: la llriuronne, !e lion et .. Jo's doux let
tres -I..- ~t. R., 'douhlcset ontrelncées. · . . · · · . 

. :Los·. flf•nnrls-Ofrir.inrs portent. ln. croix· rle ·l'Ord,·o en ar-
ll'ent .. ·!l'rodrlfi snr l'hnhif, du· nóf.ó gauchn, 1garnie r! e rayons 

.QlJSHf d'ill'ironf,. onfi•c C]1Rqtte bl'llne>hc,. ' ., 
. · I.As Cnmrnandenrs port.ent. ·ln crnlx do l'Ordre ~nspendue à 

·un ruban pns~é cn snnt.oir nutour dn eou. . .- · · 
· .. ·· J.e·s· Officifws n'Ort.ent la: deoorntion sU~nrmrluo .à un. ru
han ·surnaonM' rl'im~ t•n~ol.t.e. et. 'nnssé i\ ln boul.onniero. Les 
.Chovnliors .Jn. port.ent. do même. mo. iR sans. rngette o:u l'llllnn. 

· La rit!corat.lon ~st' en o r ponr lcll-qunt.re proml1Jrcs ela~-
. MS,. nt. en ·nrgent. pour !AR ChcvnlierR .' . · · . 

· J...cs · nominntionR nppartiennont. n!l Roi. Aucuno. ne .r~ut. 
nvoit• !leu que 111\r 1m Al'r~Ui .Roynl. prtícisnnt los mot.ifs pour 
.)osquqels l'Ordro à t!tó dé'cPI'IllÍ, Pt cet Arrêté rJolt être insóré 
·nu -.'Bullettn des Lois. . · ·. · ·· . ·· 

. Tont. membro des ChnJilllr•·~ aui ncccpto · .J•Ordro 11. u~ 
nutrA titr~ que pour ·mntifR militnirrs cst, simmis )1 une ré-· 
~lectlon. '· · · . . .. 

· '1'011!, militair~> rl'un grade inft!rienr à ~elui d'1fficie~. qui 
ost -membro de I'Ordre, JouiL d'une pensrcm annuelle, inaliéna- . 
blll !ll lnsaisissnble, de wn frs.' qui n'est incioinpal.!blc' ave c 
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a11ennc anll·c. Ellc ec$Se !e militaire csf, JWOmu · nu grade, 
d'officíer llans l'at•mtlc, , , . 

:La qualiltl rlc mcmbrr. de l'Orrlre se pcrd ou este suspen
thl(l par !PR m•\mn~ ea!BC~ qni, d'apres !ti;~ Joí8 llllnales, f:m,t 
prmlre ou su~pcnrlenl. los droíts do cilo~·en hr>lgr. · 

On pnrl.u Je;; at•rnes mtx CommandeuJ•':;, Officirr:; ct Chr
vo.líer·s; on ~~~ prt1senl•Jiil. aux Grands-Ol'l'ícier i~!. ilt\S: Grnnd~-

. .: Oordnns. · . · . . . . 
iO hacharcl Gn.bJ•iel ·i\{arl.ins dos .Santos ':Vianna, sccre

r.nJ•io do• su·rremo .'I'rillunnl J?cdoral, etc, -Certifico que re
vendo os nulos de lwbeas-corpus numero·· seis mil oitocentos 
o oilenl.n, nos que é paciontr. o marechal ,F.irmino Pires\Fer
J•cirn c ímpelranl.c o. Dr. Jowquím do Lima Pires ::Ferreira,· 
dPIJcs conHtn a !'olhas onz·o o· accordão do teor seguinte: nu,. 
mcrn sr..is mil oitocentos ·e oitenta. Vistos c relatados esL!lS 
aulos ·do lwbeas-ciJrpus, da Capital Federal, em ,que ó pacien
te mar.cc•lwl Firmino Pires il"crreira, · vcrii'ica-se que a es
pecie é .a sr..guínl.c: allr.ga o impetrauf.e quc"o paciente sofi'ro 
um const.I·angimento íllegal pelo facto de não ter sido díplo-

. ' mar.Jo, como Senador "eleito, pela junta ·apuradora de 'l'hero-' 
zina. :Esta junta confnríu o diploma a outro candidato, José 
Pelíx Alves, ·Pacheco, ,quaudo este. havia .perdido· os ~eis di
J•cif.os politicos. nos expressos termos do artigo setenta e · 
·dous, paragrapho vinte· e nov.e, por te1• acceitado. uma con- · 
decoração dos re.is dos belgas. lPede que ·ao paciimte; como 
se diplomado fosse, . se assegure a liberdade nocessaria Para 
JlonetPar no edi'J'icio do Senado, e defendc.r sua eleiçü(). ·Isto 
posto, considerimdo que, p'osto .veja ttma re(]l'a evidente d" 
Constituição Federal a perda de, todas os direitos políticoS por, . 
aqu.el!ea que acceitar&m. condecorações. ou titulos nobilim·
cltícos estl'anaeiros, no caso dos ·autos . não compete ao .TI·i
lnmal apumr o fac! o e appUcar o preceito constitucional, pois, 
do que se trata é de verificai' c reconltecer os poderes de um 
.Senador, e esta funecãà, nos termos do artigo dezoito, para~ · 
gmpho . unico,' da Constituição da Republica, · só' pelo Senado 
pó de. ser e;:cercida; o Supremo ;t'ribunal ;Federal não 'conhece 
do rec.urso, . niio tendo o paciente; como impetrante, ,ge.quer 
allegudo que 1úquelle. tenha sido :vedado. o ingresso no Se
nado. ,custas, e :e-lege •. Supremo 'l'ribunal iFede.ul, vinte 
·e cinco de abril <le mil novecentos e vinte e um: -H. do 
Bspirlto Santo, P. - Pedro Lessa, Re)ator. - Andl'é . Caval
cnnte. - Vivci1•os de. Calvtl•o.,.- Her.mene{Jildo de Bm·ros, -
Só pelo fundamento de não competir ao 'l'ribunal o.·rooonhe
cimento de po'deres, · sem ·entrar 13111. qualquer. aproiacão ·so
hrc perda de direitos · politicas, pelo facto 'da' aeceitacão de . 
condocoracões estrangeiras. Leoní. Ramos. - Muniz Bar1•cto. 
- Não conhecido pedido de '/tabeas-corptts, por. ·incabivel na . 
cspecie este remedio ,iudi•cial, instituido. oxclusivamente para 
assegurar a liberdade pessoal ou physica, visando ou fazendo 
cessar a viol·encia ou coacção por iJiegnlidade ou abuso de po
der, ( Consl.i J.uicão da Republica, artigo . sete.rita o dous,. pa~ 
l'agrapho vinte e dous) Pedro dos Santos. - Do .accôrdo com 

-. o \'o to do cxcellentissimo sen1JOr nlinist11o H .. do Barros. -
• O. Natal .. - Gadof1•etlo Cunha,, Não· CO!Jill:ecido podido rJ.e 

11abcas-c01'1ms unicamente por sr., não trat.ar ,-do' direito .do 
Iooomoçü.o do accõrdo com· os meus votos anteriores em cn
$OS anulogos. Nada mais se cont.in!ha, no dito aocordiío .o !JU8 

'· 

I 

I 
' 



• 
585 

bcrn •e ficlúl'cnl.e J,ra.nscriplo elos' pro'[ldos autos originaes 
aos íJUacs mo r·eporto, · sub.;;ct·evo .e assigno. Secretaria do 

. ,::;upt•cmo · :eribunal I?edernl. tfl;io de JauCiro, cinco de maiq da 
, mil uoveccnt.o~ ·.e ,;íute ·o um. ·- E, cu Gabriel •Marl.inst dos 

· Snnt.os Vinnnn, secre.Lnrío, n subscrevi e nssigno, · indopen~ 
donl.ê' rlo scllo, por t.er sirlo ,.oqucf'ictu para·fins .elcitoracs.
Sccrcf.nl'ia .do Supremo TL·illunal l'crlrral, 5 ele maio de :19.21, 
- Gabriel Martins dos Sonta.s Fi anua. . 

. .Art .. J ~!J; o~ membros. rio Corpn Diplom~.tico deverão to r 
Cm. Vista O ar(. 72, * '!•. da Cnn:;;Lituicão ria fiepublicu, (jU~· 
ext.ing-uin ·as ordens lrnnorificas bmsilciras. ArmrJo-lhes vc
rlado, pois, o ttw de titutos nobiliarchicos na coJ•rcspoiiiJencia 
offieial c de conrJecor·ar;õcs daquellas .ordetv a qne tiverem
portcncido, n heni · as~im o mr.~rno ar!.. 72,. -~ ::9, em virtude do 
tjual pet·dcriin todos os direi t.oB políticos os r.irl1~1iíos brasi
leiros .qllll a.~~~eit.arem eonrlecm•a,:ões ou Litulo~ :1obiliarehicos 
c~t.r·angeiJ•cs, (lleaim·~II!!J das Deuaç,jr;s, a1'L. t3' )' 

-
.\i'l CONilECOR.·\ÇÕES 

' 
Entro nesta assumpto, bem hun1orado. · Fa~o~o por cs

porL~. para ter o· gozo de vcrs.ar um sujeito ccmico o sobrc
tt;do analysar um oscripto de :'!. Ex. o Sr. l 1residcnt.e· da 
Hepnbl ica. Sensaçiio nova para mim:· . . 

·O Sr. Prcsidenf.o da llepttblioa sabe direito como gent~ 
gmnde, foi .. juiz e dCJputado, consta qnc é republicano e nãü 
mo conhece. Pois cu,quc não sei puf.avina dl~diJ•eito, que .nfi,) 

. .ftli nem ,juiz· nem deputado, ·que não sou rern!Jlicano, pro .. · 
ponhil, nesta sccr;i'íozínha, nm commcntat•io. á crudilissim:1. 
l'fl$pnsta enviacta· pelo StJJ)rcnio ehcfc da palr·ia ::~mada ao pai-. 
ela mesma paLria. . . . 
· .. 'I'res colttmnuças- do . Jornal · pam, frizar bem Qlte tod;.J 
IUUiidO .agOl'll pódc. pregar .penduricaJhOS üSt!•angeii'OS ao. pes
CO!)O c na casaca. 'l'od'os n6,;,. brasileil•os desmiol:ldos, lcgiti~ 
mas cabeças de quaf.i. andavamos errados tu) ~tlllpror,mos cousa 
liquidada pela Const.ituicão o ridículo das commcndns, titulas 
e vcner·as . ·. , ·. · · . · · · · 

. Não havia dous crlterios neste assumpfo .. 'l'aJve:r. stlmcn
!e nnm dos hen1ísphm'IOS ccrobt·nes do Sr·. "Ruy Barbosa esLí
vr:~w umú das opiniões, a por toda :i gente acc<>tl:~ c, no outro, 
rl' ouúa, para urna ·occasiiio pt•opJcm. . 

• -Af.ó' o Sr.· Dr. }Jpitacio PfJssõa, quo Deus ,guarde, seg1.1111 
a onda, pcnsarido.eomo qualquer jé.ca, recusando, como os de-: 
mais lurpas, aquollas significativas e valiosíssimas distínccõ1:~ 
ilcsciclas regiamente das horoicas mãos de A!lv!rt.os, Jor\gcs · ~ 
coJdpu~u.· . · ·~ · 

Agoyu não, meu povo;· Vamos rleixar ele br.-.teira. Accei . 
ternos o ·manâ do r.éo. Ost.ente-mos nas pcitarl'as os ·emblema~ 
rio um valor QllH não tivemos. J!'a~amos nossa filo. e, se nii·) 
nos rlisLinguimos por outra cousa, distinguimo-nos ao mrnos 
pela coragem de ter comicos lnconscionte~. 

· Dentro os povos todos, nós stlmeuto e o: nmcl'icanos 1:1 
do nor:Le temos a bobagem de ve.r gosto afric:mo .ru cay0té na, ... 
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ciuella o!'llamenl.aoã.o arisl.o~rnt.ica pareoidi.ssin:Hl rom as ros·~· 
cas de assncnr c as flore~ rlo papel da Ponha. . , 

\f'ojnmos condes, condrls papais, arremedoQ f:!p conde. N11o, 
faz mal. O qnc nl\o mata ongordn e nossas mulhcl'inhas serãc 

. oondessas.le :nossas filhinhas aoalblllrão···sendo condessinhas. 
· Amanhã, com um Jlisloliiozi1nho e lJllS cobres a :S. Pedro; 

P.rran.Jiim-se uns haronatos papalinos, 'mais tarde uns marqtw
. zados, 11111'! ducados, uns J:U'intllpudoz. 11 eís.;nos lodr•R nobt·es 
cum «des» antes dos nomes, muito sangue azul. nas vei!\s o 
mai~ bouif.os qurJ f:l. ~ebastiiío no andor. . . . .· . · 

E nnl.,ae bem, ~enhore~. ·unrn . esta tua ao Sr. Prcsident.o 
àu Ropublicu, o jurisconsulto maravilhoso, qnc r\E>scobriu, !lo 

1llllio~ dadas r.om o super-g!'nic Ruy Barbosa. o .incrível erro 
cf1• uós. todos. nhambiquara• de· paletil, t>rn prt>l.endermos qtJI) 
a mais liberal constit.ufçiio do mlmdo havia prohibido as oon . 
(!( C•JJ'IIf}ÕOS. . . . 

.Prohibiu nada! Consenfiu-:as amplàmento e tanto que o. -
Ti c i Alberto, o heróc, desapi·umou nas peittl'C'P.~· brnsilefras . 

. C]nanta fila achou na Belgica sem. nenhum d'!~Rsfre, sider~~o •.. 
vem r. mr.nor incidente mr.tereologico .. A !na ficou lua, Hil
mef.erio não ficou· branco e o Teixeira de Frei I :ls não ·ficou 
bom . à as colicas. · · · ·~ · 
. Venham as ,condocoraçljesl Todos ·os povos das europicas 

Sú condccornrn. As mulheres cavam lá; feio e forte, condeco~ 
r·a~õcs para oR maridos, os· polit.icos espertos, cr..mprnm voto. 
e mui~ voto~ com prome~sas .. do cruzes, mcdalhll~ e' fitinlliiS. 
Qun,lquer cousa para engambhlar os bobos, qu1! vida meu po: 
\ iniw, '' rios snbirlos. . . . ' 
· · Agora vamos a algumas digressões, para Íl·~far o· tempo. 
- J ostJ fJif1'cica. · ... 

1:?·-7-1921 
(O· Com.bPte.) 

u 

Nossa Con~titui~íí~. republicÍmn J)rohibe aos brasileiros, . 
. sob prna de perderem os direitos 'politioos, a aeoeitaoll.o .de 

· . cconrlocorar.lles ou títulos nobllinrcbioos,, conferidos .por au-
l.oridnrle8 estrangeiras. · . . · ··. . .. . · · · · 

Qualquer de n6s, netos de Caramu-rú, entende. logo o sen~ · 
tido das palavras ali postas fPOr mãos republicanas, avessas, 

. de índole o de pri11cipios, a. disl.incoões leB'Il!lS ou extra-legaes, 
~onf e ridas. . . . . . · ·. · .· .· . : · . . 

A descoberta do Sr. Presidente da Republica oi1'ra~se . rio 
seguinte. a 'Constituição:,prahi·be apenas JlB condecoraçr'Jes no~ 
bilia!•Cli.ÍCOS e 09 1 titulO$ nobiliarchiC08, ,permitti11d0 todOS as 
mais MndMorQICões e titU'Ios. ,• ' . 

Por. essa interpretnoão. aquelln con.iuno(.'iiozinba ou pren
do os nobiliarr.hicqs aos dous su•bstantivos condecoraçiJcs e 
titulos.. · · . . . · . . . . . 

· Não te espantes, Jéca ami~; f.u nll.o entendes .disso. lu 
não sabes o qun são condecornçúes.: nrim ti tu los nobiliarobioos. 
Estavas a suppõr que. não havia condecoracões nobiliarchions, 
conrlecoraoõ~s conferidoras de nobreza: E' que ós um. pobre 
diabo;. nnalplyahel.o e apalermado. O Sr. Plresidente affirma 
que ha E> ha mesmo, embora do sou rucioci.nio ostupendissime>, 

. resulttJ o~tu pilh'crin: n n~ublicd toWra muitas · honrn1•ias, 

' 

• 

.. 
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.j:lendurican!I'Os, disl.inccõcs que o · Imperio quasi conciemnava. 
' Só isso ? Não, meu vol1ho, I:csull.a mais outra pilheria: a Repu
blica tolera honrarias ·vindas do cstmngeiro, . igualmente ás 

·.JJOnrarias brasileiras do· ex-Jmpnrio por ella mesma ex-
. tinctas. · . 

PeTa Constitulçiio do Impf.l'l'io, vedava-se os brasileiros· 
nc·ceil.arem pensão, emprego, coni.Jecoracão ou titulos estran
geiros ,yem .. pm·mü.,ão do ooverno im.pm•ial. · 

· · Guarda bem no teu bestunto, ll'it.or patrício, . essa exl
genilia de permissão, inserta em leis de todas as naQões . do · 
Europa, · · . ·· . . · . . . 

· O Jmperio ·não· podia condemnar as condecorações ·.p · tí-
tulos dados a hrasiloiros, por governos estrangeiros.· Taes dis

. tine~cões nasceram. c(lm a MonaTilhia e são da sua mesma es
. sono ia ar·ist.ocrat.ica. Todavia,, a disseminação desse favores, 
numa nação qu'al•quer, l[lor autoridades' estrangeiras póde ser, 
e muif:as .. vezes for,. ao cont.rarin do que affi'rma o .nosso •Pre
sident.e. fonte larga· de perigos, abusos e negcicios. Tudo SI) 
provan\ depois.· . ' ·· ·. . · . ' ; , : .. 
. .. O Imperio, acert.adnmenf.e, buscou cercear. essa 'faculdade, 
subordinando o conferiment.o dessas honrarias ao placet im- · 
p'crial · . · · · · . . . . .. · . . .. 

. Veiu n · Republica. Extinctns foram, definitivamente as 
coitdecora~ões .civis e tüulbs nobiliarcr.!cos brasileiros, quer 
para nacionars. Quflr para. est:rangeiros. Nossa revolur;llo, com 
preponderante· relevo posifJvistn · e .dose .rorte do .liberalismo 
francez de 89, <jwet.en4'!eu eM.irpar. radicalmente do Brasil. o 

. e:'omplo de va•rios Estados america:nos, o uso de t,nes·rldicula-. 
rJas, E acabou .com. ellas de· uma vez. · . · · · · · · · 

· . · EsMO pcnsament.o d·a Constituiclío era Ulo esse e nlío out,ro 
. c;ue n~Rim int:erprel.aram f,odos os est:ndfst.as c l'aumens .publi~ 

· ilos de~tes trinta annos, s11m e,TCIJJ~mlo; Tornou-se elle :verda-
deira fl'nt&içllo. · .. · ·· .· · 

·. E nlln podia ser de oul.rn modo. . . . . 
· · Mirabolante. falt.n rir. criterio, e logica seria permltur-se 
na Republica eo~t! costumA accerit.uadamente monarchico, dnn

. do-lhe, aJ.ém disso, umã ext.P.nsno Que n!io · lhe deu · o Im
perio: · . . ·. · · ' 1 · · · . · . 
·. . Si o Iinperlo. subordinava a acceit.ação -do t.lt.ulo. ou con-' 
d(\Coracllo 11 licença rio governo, cómo poderiO:· . a Republica; 
e~tnnchtlm11nte · an11-f.it.ular rL nnt.i~rlecorist.n, conirmltil-a 
abort.amiint.o ? . . 

1 
• - • • • · 

.' SogrerloAo do nJ,f,o J ·-· Jo,,é Oiticicn. 

rrr ;.; 
· 't1m~ omisa ii cêonrtccoracilo, e outr-a clil.ulo ·nobiÚnrchi

O•,,; .n qno-·impor•t.a dizer:· nllo h a ccond!'c.oração nobilinrch ir~n. 
,j~fo f\ nil() .h!l cnndf'COI'af)iiO Oflllfel•idora de nobrn?.a, .. 

. · . . «Conrlecor~~Ç!io nnhil iaroh icn, (J ,invcnr.iio pm•n do. Sr, Pr·r.
.~ldnnt.e ria ,Rrmuhlion. Quand1 Íl ConRI.if.nkilo do Tmperio pro
hihin O· u.qo, niio Jllllnrizndo, de cnndr.cor·a~•rio8 r• I il.rrlM rM.rnn
grirn~. rlisl in~niia P'llrfnil.umrmi.r as dnas categorias: f'nnde
corncõns honorifica~ r. litnlos do unlll'ezn. . . · 

E' qnr n nohrcza só se adquire p·or dous ·modos: naso1"' 
mcnl.n. ou f.if,nlo, Esses títulos. ou carl.as de .nobreza decorrem 
de um verdadeiro dacroto, slio .. ·eslii'iptos e registrados por of~ 
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ficínr.s dn Eslnrlo, são docurnentos rlo familiri. ci:mstiLuem P!ô
va pnhlica de nlcYação social. rle passagem do uma classe m-
fer)Ol', «í_~;nohil». :í classe supCI'!or da. a,rislpcracin. . · . .. 

'S,oguem~~r.-llw scmprB varws prlVIIcgHtS rgacs ou I11sto- . 
r·ico8. J)crmill.cm o nso·do sellos, armas e brazoes,com .os ra .. 
!'poct.ivo~ Lii.Ít]nf': bnl'\io, cOtldc, visconde, murquez, duq~w, ar-· 
chírhtQIIC, pnl', Ptc. · 

A~sim o individuo que recebe um titulo desses, se ennco
hrcco deixa rio ser· o leg-alhé, de pertencer t1 raraméa, de se· 
conf1rhdh· cum o vulgo, muda de condição social. 
. l~sse;; lí,Lnlo~. q1Íc _eu ~aiba, . mnlf.o rara,menl.e, se ,ctmr:-

ru·iio a c~t.mngoJros mw naturallzados. O <Sr. Epltacw ilnll 
prlde ser bn!'ilo iugl oz; nem o Dr. FJ•ontin duque jlraneez. "\ 
nollrrza·f'm qualquer ·p,aiz 6 ciMa dos seus fôros, co,nsidora-~o 
u sobrr,natn nacional. e .,niío f,olem a introiniSísiío do elementos 
JlP.i'PA'l'in\ls r.m sua grei, . . , . , · . · . · · 

r.ondccorncão é . méra. recompensa de sei'VJcD. ~· , . 
O ·condecorado não se guinda á classe da nobr.ezn; não 

muda de catcfl'oría ·permanece o que ó, não póde usar o· <de:. 
ft·ancez, nem. o «YOn) allemão, sob penas· predelm;minadas nos 
codigos penaes. . . . . . ' . .. ' · · ·.· :_ . 

Nenhuma condecoracão onnobrcce, nenhuma condccornc,~o 
.e nobiliilrchica. Se,ja civil, seja militar, seja meramente com-. 
memorativa, nenhuma rlellas r1erm\tt.e o uso de brazüc&,' armas 
nn appellidos nobre8. Jlor is~o,. o. «commendador~· (.o «com;;.. 
mandeur:. da I,egião de Honra), não r\ nobre: mérci ·condccü. 
rado, como os cavalheiros italian03 o os officiacs de· qu!llqnel' 
ordem. '' · · 
, .rCondecm;ncão 11obilia.'rcllica> ó um sophisnia do que· se 
vtiteu, no aperlo da resposta, o Presidente da Republica; .. · -

O qtfo a nossa Constituição .veda '[loriant.o, é a aoceita(iilc, 
quor. do condccoracões, quer de títulos nobilinrchjcos ... O adM 
jectivo «nobilinrcllioos, prendr:!-se unicamente no ·substantivo 
«<Jtulos~. sem nenhuma duvíãã possível, por ser, historica e 
presentemente,· incompativ.el .com o substantivo «condecora-
ções,. .· . . . · .. · .. 

Aut.or algum Jániai~ confundo as 'duas cousas.. . . 
O Sr, Presidente não hcs.ita em reoober e ostentar sua~ 

eon<leaorações sob o ·pretexto. allega elle,· de que taes ·conde
eoraeões não lhe conferem :f6ros de nobreza., não são· regis.; · 
harlas no nlmnnack do Got.ta, nem no livro de ouro itali'alio., 

. Pudera não! Seria para isso necessarió. que uma conde- · 
. cora cão tivesse força de ennobr.eccr alguem. Não sé registram · 
porque «não são títulos,, não são docurrientós, nãO fazem fó 
publica. São disf.incções h:onorificas sómente. . · .· · . · . 

, Parn ser, «verhi grat.ia,,. riobre ing1ez (sr fosse possi"ol 
i~so), o Sr. Presidcnt.o da Republica tcri'il !Je receber, não· uma· 
condeooracão desta ou dliquella ordem, pe_spogadu em seu peito 

· p:arahyb!Wlo por um Alberto, um .Jorge Oll unt )lfillerand qual.;. 
' quer.· Recri)Jeria um t.itul!(), proposto pel'o· conselho dos minis- · 

tros na liRI.a elo natal· ou· do anniversnrio do rei tit.ulo esse 
rigO!'OSillllP.lltO JaYFildO 'segundo a pra.xe, regiiltrado ;por• Um «re
gistO!') .especial, inscript.o, ossim, lias listas . da nobreza in-
g)ezn. . · · . . · 

_llfns o. Sr. .Pre~iclentB cita variá! ordens, oujns 'c~ndee$.:' 
l'açues conferem nobreza. · ·. 
.. Será exacto! Vamos :ver,, - 'Jp?d ()!ticic.a ... 

' ' 

\ 

I 
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Co.nvéJ)J, antes do Luuo, firmar uma noção. Que cnlende o ' · 
.S1;. 'Pl'esidenl.e da RE1publica por condecoi'ação nobi liarchi
ca? l~sl.o ponto é imporlanLissimo porque nelle assenta o seu 
_sopbismu·. · . · · 

Primeiro, diz elle cn1 geral : «. • . a condecoracão nada 
mais é que uni teõtemunho ostensivo de que o cidadão que a 
usa prestou, na. scienc-ia, nas artes, no commercio, cm· obras 
de beneficencia, ilas relaoões internacionaes, ele., .ser\~;os 
assignalados á _ .Patria ou á Humanidade:.. . 

Não entram nessa de'l'inicão, parece, as tacs «condecora~ 
cõcs nohiliarias~. !Porque, destas diz o .Sr. Presidente quo 
tratou o Senado em 29 de .dezembro de 1919, deeidind0. S!lr Io
gal. (queria dizer: «COnstituoionab), «O . USO das condecora
ções estrangeiras que não conf'er.em títulos de fidalguia~. Lo
go, as condccoraoões «nobiliarias,, segundo _o Sr. !Presidente, 
são ·as cconft1ridas de titulas de fidalguia:.. Adeante confirma 
esl!e conceito. quando insiste em que nãQ 1:ecebeu ·nenhuma 
dessas condecorações .afidalgadoras •• ·• • 

O ,esclarecimento dessa nocão é relevantCl porque, logo a: 
seguir, mt}nciona o Presidente :nada menos tle -- dezesete con~ 

' dr~coracões nobilia.rias, asseverando serem estas as pr_ohibi~ 
das pela Constituição.· · . _ · .· , 

.·. O sttbterí'ugio neste caso consiste no .seguinte: O Sr. Prc
r;ident.A . jura de pés junt'os quo ha condecoraoões «conferidas 
de títulos de fidalguia» e depois· cita «condecorações conferi~ 
Cas. a nobres, ou «consequentes a títulos nobilarchicos:., o 
que não é a mesma cousa. . _ · · · ; · . _ 

· . Uma condecoração conferida a um nob1'e não lho cria a 
nobreza. Anobreza, a'fidalguia ba de ser forçosamente dada, 
como sempre· foi, em uma ccartat, em um t.itulo registado por. 
officiaes competentes. . · - . · , . • 
·· A pro:va pritentissinia' nol·a dá o prr1prio Sr .. Presidente 
·quando enumerá condecorações do varias ordens «Privativas 
ria· nobreza, como condecorações:. conferidoras . de nobreza,, 
Exemplo: a da Jarreteira. . .-' · · ·. 

E' uma_ ordem exclus'ivamente nobre, absolutamente re
servada á alta aristocracia ingleza, restringida a vinte e cinco 
cavalleiros, adínittindo, de estrangeiros, apenas alguns prin .. 
cipes rcinan~es. · · _ · · · . . . 

· Logo, a insignia da.jarret.eira '(e não condeoora.cão)' é si~ 
gnai- do nobreza de sangue, resultado da linhagem mesma ... 
Não confero a~sim ri:onhuma nobreza ·nova, nem ennpbreco 

· · . qnem não 6 nohrl), pela 'evidencia mesma. de qt\e -o não nobro 
não entrará nella. · . . · . · . · 

. , · Idem para o Tosão do:.our(), ordem hispano-austríaca li-
mitada á. aristócracja: hespatihola ·e austriaca. . 

Idem_ pam a dos Serapllins da Sueéia, circumserirpta a 32 
membros; dos qunes, oito apenas nobres estrangeiros. 

Jdem . ·para a de Santo André, na Russia, rpara a da An~ 
.lmnciada na Jt.alia, para a do Chrysanthemo do Japão. etc. ·· 1 

Algumas ordens •são mais extensas: a de Santo Estevão, 
por exemplo: Com'ta do trcs classes. Para ns duas· primeiras ' 
ó preciso «ser da nnt.iga nobreza~: ~ara' n t.crcoirn bn~tn ser 
nohro <lo .qua!.ro goraçües. M-as essa ordem possue cavalleiros . 
. i\ ins_ig·n_ia .Qu ygné.r.a .CJll(l x~ceb.em .«!lã.~ lhe.~ dt\ ncnht;up. fôrq 

. I 
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de nobreza~. d:i-lhcs apenas o «direito de requererem o titu
lo do barão). ~ó dcpoi~· do recebido esse titulo siio nobres. 

As or·dcns chamadas demoornticas, a :Legião de .flor111B, . 
Po'r exemplo. não conferem ti lu los; dlio · condecorações. Um 
uOJII'e pódo sor com cllas galardoado, mas ndo silo 'ellas que o 
nooilitam; · · 

us 1.il.ularcs da San\a Sé todos recebem ULulas' devida.:. 
mcnl.o challccllauo6' c J·eg1~tados pelo Vaticano. · 

l'JJH a J•ar.ão pela qual o Sr.· .Presidente, affirma .n!io sa..: 
hcr oo .brUJsileu·o. que haja recebido_ coondeeoracOcs conferido.: 
ll'Uti de nol.u·cza.» Nülu' lll'U pussivol subo!',· polil sinlplns J'allto 
ae ~tll' incou~chivcl La! c.>ndecoraçiio sem o titulo respectivo; 
muto que as nacvc~· estrangeiras só multo excopcionalmeuto:J 
poclt•t·ian1 rln1· a um brasileiro cdo .linhagem nobre, curopéa,, 
ooscondentc de rarnllla fidalga ou real. - José, Oiticica. 

' . 

V· 
.~ .. 

, . . ·. , . ·' ,. . I . ·. 

· . ·Si uão :ha,. como úemonsi.J•oi, conrd:eeorações rwlliliarchic~~cs, 
dellas não podia haveJ• Qogitado o logislador cousLittlÍ'nte . .Si 0: · 

. inl.en~.ão deli e JJJ'Il ,pt.Uhibir í!6menl.o as con<ieéorações, vcnéras, 
insígnias, exc·llJsivamenLe .concedidas a nobres, baslaria dizer: 
titulos nob_il~a1•chicó.v, pois. nenhum daqu;ellos disUnctivos se 
logm aUquu·u~· ~um n I.JI.ulo ennohrecedor; . · · · 

' A puia.vra comlecurat:úe.v,. poi,~. se refere, palentcmente, a 
· •luant•Js olhos lerem .o ,ut·t.igo consl.itucional, sem se~uud-as in

teni}Õlls, ás det'en<iidas p1Jlo. St·. Presidente como; · testernuuho ... 
da .vm•tJÍ('OR a.vsi(Jnalados, ou !Ündn as de mera cm;tezia diplo
matíoa. ·· / . . .. · · · · . ' · . 

Entrcf.lmto, o 8t•. PrJJsicllinte possue mais ~um argumcnLà~ 

. ' 

· cSi fo~e intuito do Jegistador ligar a idéa de nobreza <·Unica-
monl.e aos· W.ulos,- Bllo. teria .poRto uma virS'lJln .logo ·após á '· . , ·' 
palavra c!•nd•!curações. e POI' esse modo· s~p.arado os dous con.; . · 
coitü.~: .;de um la~~. ~ndecorarjõ~ ·(de. Ql;lalqucr espoeie). dd .·· 
ulii.I'O t'tlulo.v ·tiObllw:~•ws ~ ·ou eutuo ter ta mvertldo a phrusc a 
dito: litulos nob i!iai'Citicos oU coruJecoraçóea~. . . . ... 
. . Como eslú, sem vir·gula nllm inversão, affi.rma o St•, · Jlt·e

síclenle que o .adjectivO 1Wbiliat·chico.v se prende. a) condecora•. · 
(lões e títulos. . . · . · ·· - • •· . . 

Já vimos que. soriu !jbsurda u hypothese. · · · · 
' · A ltabílidade gt;umJnillt.ical do Pr!lsidente .merece toüayi~ 
t:im ·commontaJ•iosíniho·; ~mbm·u algo. fooeto: .· .· · ·. . . . · 

SIIPJlO!ll)umos qt1e na pht•a;;e con<Íeco~:ações cu titulo~ no- · · 
bililu•chicos o. logi>olador .houvesse. posto,. antes da conjuu~lção 
benignu,·un:a virgula.· · ·· . ·· · . . · . 

· . Esla!'i 11 ntJ·apalhado. o Jl ro~idonto e , coni'ossat·iu o. e'rro·? 
Não.· va.ler-~n-hia. como so ·' Vl\le·.fU!'Ot·a:, do seu. mui prezado 
'!lnügo; o Sr. consclh.ciro Ri'ty BaJ:)Josa, e lli'S'Ulllenl~ria .11ssim:: 

· '.· ~.E.~~a virgula, ~nl.es do ou mto · dc8pt·enc1o o WJOctt,vo no
lriliart:hloo.v de coutlet:OI'IIriies; pm•quo, ó. do resrn vulgaríssima 
lll'B)lôr.-~o vil'~,tlllaú conjllllc{!iio ou.. Qücm o ensina·~ a.,;rundo. 
uul.ot•idudu JJo Oll1in1mlr- S1•; ·Dr. Huy.Bat·bosu, a R!!'U!U dc.·HiaYil 
0 out.l'as cou~as· muiil. · Com 'J;~f'J'cilo, nu sua t'amosa Réplica, 
lllllt •. t.J3, dmnun,;l.t·~ Ç(ll0: «!'CIIlPI'O, scmp.re, smnprr., dos lo modo 
"Vii•gulnvu: uw~I.I'~'.Vt·eu·u, o \l'''an,de» e .us~1m ,Lambuln'>BOI'UBI'des, 
Jl'rei Luiz de Sou~a e Casttlho», · . , . . . ·•., . .· . 

' .. .. . ' 1.'' ,I 
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.:• . Logo, á mod~ S.auLra; a vii·gula; sendo ob!l'ig·aLol•ia .ou 
poJo IIIOIIos usuahs8una anlus tlu qualquer ou; uo trooho .. con
sl.il.ncional •não sigo incaria · sopuraciio alguma: E .estavam jus- · 
tifioud_u~ as domai~ eondecol'ações. l".acili.Ji10, não ? 

Pois eu agora, tomando o pião na unha, argumento cuul.r·a, 
assim: <11Si u adjectivo uo!Jiliarchieos se [H'endessu a cuutlcco
l'!IQÕC.~ l.an:Lem, u. lcgi~latloJ' uüu tleixal'ia de pôr a virgula de
pms do tilulos e ficari-am .-p1•ohibidas-> as corii.lecoT'W•ões uu ti- · 
tttlos, nobiliarchico,l:., · . · . . · ' · . 

(.lu o tal ? Vou mostrar. com exemplos varios a supcriol'irJu • 
. d.c do meu an·:~~:njo •. · .. · · . . · .. 

· Na 'ilhrasc: «"Não pódcm vir. movas curn cbapéos otÍ luvas 
· rlc .pellica:., evidcntcmonl.e, não .se .IH'ecisa õc virgula, vorque 
r'tlãu hu, ou núu é commum · «chapt!o de pellica, cxa;:ta.ruentc 
llomu não lm condccor·ucüo nobilim:chica. 11\las: si eu qui~esse 
fr181U' ·bem que só se vedavam chapéos feiLos de pellica, tal 
pcnsan:.ont.o ri:cat•ia muito claro assim: c:Noo pódem vir mocas 

··com chapéos ou luvas, ode polliea,, pondo a virgula depois de 
luvas .. · . . .· .. · · . · ,,. . 

Do 1ncsmo modo: «Póde · Jllandar Lelhas ou ~'llnos. dle 
· .chumbo,; ningu<lm pensaria. om prendeJ• :de chumbo a Lelhas; 

·mas, ,dosejn:ndo ou 1'az.el-<l, soda mis~ér• redis h•: e1Pódo mand.u1·. 
lolhus ou ·cano!J, do chumbo,. . ·' 

Melhor ·exeu)(plo: 41Niüo devo uceHur conchas ou ·gar·r~.tfas 
·vasías). · P.ar·u. t•ofül'i r• ··va~~ias a ·conchas cumpriria por a vir;. 
gula dBpnis do ·gar·rafas. . Meu argumenl,o. vale velo n:cnos 
lanfo qtranLo o argument-o grammatical elo Sr.' PJ•esidente . 

:\'üo·acb.am ? -José OiticiCG. .. ' .. 
' . 

VI . 
. .. 

· ·. Para o, Sr. Presidonto, , o& títulos· de conda, · conferidos e 
a certos bt•asilcil·oa pelo papa,_ uilo· são vedados pela C:on~Litui
ciio, po~· serem. meras. cbonrarías:t, . núo. onnobrecedoras, niio 
vieram da governos estrangeiros,. mas de uma autorid~de .es-' 
piritual. · . · . . . ; . · · . · 

O Sr. Presidente collabora assim, indevidamente, ·com a 
Consl.il ui(jiio. Quer~ nos parecer que tal poâer não, tem ainda 
os Presidentes da ·Republica.. . . · ·. 

· ' Effeotívamcnté,o. art; 72, § 29, não restringe a. prohibioão . a condeeOl'a()ÕCS OU. títulos nobi!iarcbióOS emanados de cgo
VCI'UÓSt ostraltgeiJ·o:J, -·mas, claramente,· veda' a ·acoeitacão dó. 
quaesquer tlonéklcoracões ou titJ.!lOs 'nobillarohicos. estrangeiros. 
, .. · E" ou não ó.-o condado papalino um titulo nobiliarohico'? 

·Por forca; é titulo lavr.ado, t•egistrado, como qualquer outro o 
'os brasileiros agraóiadQS usam qa regalia nobre· de anteporem 
ao seu nome o. ·fact.itivo cconde, com a parLicuh~. 4dll), Em toda 
a parlo .é oi•ime, passível de pena, o u~o indevido do .titulo 
da preposic;ilo. · . 1. . · 

E' ou não ó o ,papa estrangeiro? E', sem nenhum so
pliisma. E~ mais, muito mais que mera autoridade espirif.úal. 
E' considerado pot• todos os governos, cpcsson jurídica inl.cr
naoional, Junto ao . Val.icano mantêm o governo brasileiro 
·um seu i·cpt•oscnf.anl.e c nu Capital do Brasil ha um nunoio 
L\postolico, verdad~iro embaixador. Entre .o B~il e o YaLt. 

' 
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cano hn rela(!ÜCs dipfomnLicus ininteJ'ruptns; logo o pu pado 
está nas mesnw~ condiçõos de qualquer governo. . . . 

De modo que,· mesmo restringida· a pr.ohibil)üo a tilulos 
.cmanado8 de ~f:ovilrnos~, estmngciroe, o~ tiLulos · papalinos, 
J'ori;osamente, haviam ·de entrar na conl.a. 

•roda via, iulerava-so o sophis'mn. Como está, porém,· no .. 
§ 29, toda oscapntoria é escandalosa, a menos que o Executivo 
poss~> corl'ig-Ir. n seu .bcl-Jlrazcr, ns disposlcõc.J!. mais taxativas ' . 
ela Constilui~üo. · , . 

· O que se veda alli são titulas nobiliarchicos «oslran~ 
gciros), venham de onde vierem, .se,iam serias ou ridículos, 
concedam ou nã& concedam privilegias. . . · 

Logo, si .no Brasil, e nas de~ocracias, a lei v11lesse . al-. 
guma cousa . para os potentados, o Prcsiden.te da Republica, 
Epitacio, Wenccsláo ou Hermes, teria, desde o princípio, feilo 
cumprir a ConsWuiçiio. Si o condado papalino houvesse sido 
concedido a um João Nínguem, coitado dellc! 1\Ias, !'oi offo. 
l'ecido .a um Modesto Leal1 11 um ll'ronLin,. a gente de pri;. 
me ira' classe e tudo se arranjri. · . . · · 

O Senado,' um LelÍo. dia;· faz urna. fitinha, "e chama a 
cont11s o ,Presidente em exercício. Este .. encadeia alguns so~ 
·phismas, cita· o incomparavel Ruy Barbosa c prompto, está 
tudo em casa. . . . . . 

Si o Sr .. Presidente ela Republica timbrasse em qucret• 
cumprir a Constiluicão, não permittiria o uso de títulos con-
feridos pelo papa. . · · - ' . . . . . - . . . 'I 
. . ·.Isso re,'crte om um desaire .para a Republica; primeiro, 
})Orque se abate um principió const.itucional . absolutamente 
dccisiyo; em segundo Jogar, porque nos leva á situa,..iio co- . 
mica, de t.e1'mos eenadores t>. minisb.'os condes. Clllcule-se,. por 
exemplo, qu o os povos do Brasil, mínf.o, os rnanda-clmvas da 
·nossa, cnrn · Pitt.ria, escolhessem para Presidente proximo fu-
turo o Dr, Frontin. · . . . .. · 

Immcdiatament.o os. telcgrammns nnnuncíavam pelo mun:
do ·ar&a ter sido eleito Preside{\te da Republica Brasileira -o 
«conde• do Frontin. . · · · · · _ · . 

Um cQnde republicano scri11 digno d11 chacota universal; . 
um conde, presidente de Republica, paga~ia, pelo inediUsmo, 
um film especial, a correr mundo, como· propaganda de ex-.. 
con!rioídado nossn, !alta do -criterio c do' respeito proprio. 
~cria mais de.. • · · · . . · 

··Mas, assim mesmo. é que csllí bom! - Josv Oiticica. 

:VII .. 

·. Commcnf.n,r a mensagem i,odn soriâ;. longo, H a malei·ia 
}Jara uma .wia comica, inteír~, desde o' .(~cceíta:. usar e. não · 
recebeu, optímo para comecha, até a oqmparaçuo. de moda-
lhas militares brasileiras e contlocoracõcs esLrangeil•as. · 

Fri~emos s!lmcnte um ponlo. O Sr.' Presidente accoitoü. as 
condecoraoões · ol'ferccidas por «delicadeza), Não era .«clllc~, 
UC!U distinc(o. l'!lCURUl', elas mãos nobres ·!.lo reis e .. prnstdenl.os 
aquollas homrna;:rns .. no • Brasil. Tel-Oi aim~a, <po~. r!ever de 
lelemonlur. educaç.ão,, A~im, · t,o(.\o~ O(! Q.eill~I~ )lra~IIºtro~. qw~ 
' . ' ,_," . . .. ~ ·- ' ' 

• 
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roo usaram a oft'orta «não tinhatn edtioaçüo~. 11-Iais: a Consti
l.nicüo brasileira obrig·a os bmsiloh·os a serem indelicados o 

. malcreados, «dos sauvagbS», como nos xingam os franoezeil. 
Não seria muito mais digno nàtumlizar-sé logo belga ou 
inglcz? 

Enl.rolanto, o ol'l'erucimento de comlecoracões ao Sr. Pre
sidente, então embaixador do Brasil, cm uma época de realce 
})ara o seu paiz, significava, nada mais, nada monos, que uma 
demonstração dB profundo desprezo a nós; significava a in- . 
sondavel ignorancia ·dos senhores •reis o ministros estran
goil·os dlt' Constituicão Brasileir.a. 

Qual o dever do nosso· embaixador . dcantc desses figu
rões? Dar-lhes .a lição que mereciam o dizor-llies: ·•Devo 
lembrar-lhe que a ConstiLuição do Brasil pl'Ohibe recobCl' con-
decnrar;ões estrangeiras:. · · · . . . . 

·Mas, o Sr. Presidente, que então, conressadamente, cs: 
lava convencido da prohibiçüo geral, . envergonhou-se de ser 
nato · om um paiz sol vagem, onde «não se reconhecem, nem 
proclamam os sorviços de seus· filhos,, 

Sim, -o Sr: Presidente acha que as condecorações teem 
nssignalado valor proclamal.ivo de servicos- e teem concorrido 
pa1'a a «pr.ospei'idado e g·Joria das nacõe~». Não se recorda, 
evidentemente,· da ·lição constante de todas as nações, inclu· 

. sive a nossa, durante o im!'lerio.- Em t,odas ellas, as maiores 
/zebras, ~barregãs nota veis, marides condescendent~s toem sido, 

gàlardoados, com exclusão dos servidores rea~s. · · 
T.ollos os autores, ao contrario do que affirma o nosso 

Pl·osideritc, salientam bem.:a forca. corruptora das condecora~ 
ções. Anecdotns sem conta, processos esoandalosissimos, de
monst.ram até quL pont-o a vaidade masculina e sobretudo .il 
fcnlinina levam homens ·e mulheres ao servilismo, á baixeza, 
â intriga para obter venéras e commendas. 

Toem sido as condeooracõe~ terrível instrumento de cor
rupoiio eleitoral, attingindo_na Belgica á enorme proporr;ão o 
numero do eondecorados. Em Frant;Ja t.eem havido· afõ · «agen
cias .de condecora~:õcs». 

Não se trata, pot•ém, disso. A opinião actual do .Sr. Pro'
aidente não- \·em 110 CMO, insiste apenas no rrue era seu dever, 

·· eomo embaixador .do seu paiz, em um momento cm que sup
punha, ainda, como os· demais patricios, ser absolula: e g·oral 
n prohibiçiio do § 29. · . . . . 
· Qual o seu deYer? ·Recusar .. •rer vorgonlu;~, acanhnmento, 
dcliaadeza, daanto dn formidavel gt•osscria dos cliefes esh·an-
g·eirps, foi uma pusilanimidade. inominavel, . · · 

Pois, · óntiio, esses magnatas europeus revelam ignorar a 
consUtuicão rlc um paiz civilizado, um paiz alliarlo para a 
guerra o o embaixador desse paiz se envergonha ele lhes 

· apontar a ignorancia? 
Tanl{) mais quanto, na conscicncin do embaixador hnvia 

prohibi()ão t'ormal do o fazer. · , 
Mas, recebeu, confessa-nos elle. · l!cm intenção de s~ 

aeoeitar. 
Motbodo jcsuitico. 
E 1!i s6 - .lo&ê Oiticica. 
S. - Vol. X 3b 



:MIN!S'l'EIUO DAS '!t&LAÇÕES ll1'l'lilllORES 

Legaoion de Venezuela en cf Brasil, Uruguay i Paraguay
El infraescripLo, enviado extr!l!Ordinario e ministro plenipo
teuciario do los Estados Unidos de Venezuela en el Brasil, 
Uruguay i Paraguay,. tiene Ia honra de. acusar recibo de la 
noLa que, eon fvc!Ja 30 de marzo ultimo, seccion 1• n•, se 
sOJ'Vió dirij ii'! c cl Seúor Ministro de Helaciones Exteriores dei 
'Brasil, i en la uual lo manifesta: que, si liien o! Pro- . 
sidcnLo do osta Hepublica i ella misma estirnan altamonLe ol 
oforocimionLo do la condecoracion dei busto dei Libertador 

.· Simon Bolivar, con que el Gobierno de Venezuela CJ.Uiso dis
tinguir ai Excclentisimo Seííor Presidente dei Bras1I, á éste 
no Jo os dado ace~tarla, por pr.ohii.Jir-se-lo la Oonstitucion. 

. Sensible os, 1 muoho, tal inconveniente; ya que por la 
primeira vez acaecc; i ya que e! Gobierno de Venezuela sólo 
ofrece esa condocoraci!}n ú aquellas personas que por · sua 
a:Itas vil·tudes, sus talentos, su saber, su valor 6~ stts grandes 
servicios á la causa do la liberdad i de la Rep·ublfca, se han 
hecho ú alia acreedoras,-como qui era que el más noble timbro 
do .gloria de Venezuela tl! el. c.c Ia veneraci!)n que profesa á 
Ia memoria dv su libertador Simon Bolivar, . · 

Llevar~, el lnfraescripto1, ai conocimiento de su Gobierno 
la dcoisión dei Gobierno dei .tSrasil, , · 

Con sentimentos do p'erfecta . consideraoion e estima, el 
infraescrito renucva ai Selior Allnlstro. las seguridad.es de su 
consideracion distinguida. - Dominoo Santos,Rámos. 

AI Sefior .Ministro dO" Relaciones Exteriores de los Estados , 
Unidos dei Brasil. · · • 

(Diario O{{icial de H de abril ·de :1891 .---" Pag, :1.572 -
2" columua) • · . · 

-
Senado Federal - Hl21 - Para estudo -da 'comntlssiio. 
O proj.rctlo n. !lO, de 1!l20, sttbmettido ao estudo desta Com

míossiio, orêa medulhas -· Brasil -· Colombo - A.viz c Cru-
zeiro - para remunerar serviços prestados: · 

· a) á humanidade; 
b f ás SCÍiencías, instrucção •O artes; 
c) por miHtnros om qualquer época; 
d) na guerra c alta diplomacia. 

Para so !lOnhcc(w c1'.1 consLitucionalidado da~ meclldn:s con· 
· signadas nu allndido proJecto 1\ ·JWOiliso submettm· u estudo 
.àivm·so•s dispositivos da Cons~i.tuição. Mas, -·estudai-os na suo 
fol'ma~ü·o, soh a inrluencia d-as correntes do pon~ltllllml.o om 
quo foram oluhora:dos. Lendo QLlll se attendor ás suggC'Stü!ls dn 
momento, á cri·bica do-s quo discuU.ram os primitivos ~cxtos 
(lo .proj·ccLo constitucional o :ís iodéas csscnciacs do l'Cg·imon 
democr•aLico, que inspiraram Lodu,s as Constituições •amct·i-
031llii.S. . - . 

v,oremos enLüo, que ó § 2• do -nrt. 72 do projecto do Go- ,< 
vorno Provis·orio, assim so onun~iava: .. · · · . · . . . 

«Torlos são igT1acs p~YvanLo íl 1-!Ji. A HepÚblica 11il0 
admitLo lH'iv.ilogios de nascim.cnt.os, desconhece fól'O~ 
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de nobrez,a, niio crôa mulas de fidalguia nem conde-
cora~~ões.» . 

A Ü!:U•ahladc constituciona! <i ·~ neguçfio de disLincçúes fa
VOl'a\1Cl•S ·exelusiramcnl.u aos ag·raeiadus o a uJJolíçfio de çou
dtçGes desvanLa,io~>as f!Ue t·eculiNn exdusiv11menLo soJJre um 
eurlt.i nu11wru tlo indivit.luu~. U que u Je::risl:ulot· quiz foi erit.ar 
c.mtu)u~~clll d~ lei_ silua~G.es yxcu}Jt~ionae~. quo collo~a·sscm, em 
desmvol, os ·eJLludaus IJ!'asJ!ntl'th:. úunsoaulu u stta doulrina,pois, 
no amlJionLc cun~Utucional do rmii, as lei~.> não pudel'iam odis

.Linguir, com Jll'iviJ.eg·io ·t!lt tli·sLincçüo alguma, qualquer cidadão 
ou cluss;c, nem dcpt'imil-os a qualquer condiyiio de.wa:ut.ajosa. 

Niw lurdou, pul'êm, qu:c as oxpl'essõ·es, -· não ci·êa Li
tulos úc noJJrcz:a nem C.l•núccoraçúcs -, viosscnY suiJ:>ULuidas, 
na muenda assi~:puula (Jelo Depula!lo 1Japtista da Motta o 
outros, pclu ~egLtinLe: «PXLinc;ue Loda;; as ut·deus bonorificus . 
cxis~enLe; u lo·úas :us ~L~~~ .prerog•aLivu~ e l'egaliu.s, JJ~m como 
os Lllulo:; nuli.lliarins o Lle con~olho». · 

O primeiro texto :'lO inspir•ara Lia ConstiLuição amoricana, 
consoanLc a qual, «Nonllum Ululo de nobreza sor:i conferido 
pol'os J!lstulllfJs Unidos». lima o ottlra, ronlmcnle, v•txlav·am de 
modo dal'o, póúLivo, in•Wphismavel,. em rigot·os•a obeod.iencia 
ao r•eginwn denlucratico, quo so ureussom ou conl'üt'iss·om tí
tulos do· nobt•:czu . .l!:sLu!Jeleeiam pu.ra o fulLrro um postulado 
de igual!1ndo cou.;liLucional. · ·. . 

A .cmcmla, porém, ,itl!gando já esta-r a idéa l'Utlda:mcntal 
abrigada na· expressão -· Todos sfto ig·uaes perwnlc a lei -, 
preferiu ·n•pcnas ~·extinguir toda•s as ·ordrms honorificas exí-s
bcntcs c tocJas as suas prcrogu~ivas e regalias, bom como o~ 
tit.ulüs nohiliarioi> e {lü ·Conselho:~>. Cortava, asl3im, o lcgi~la
dor, a ·existcncia de titula1·es o conrJ.ccorados do .velho rr
gimen, convc-t•lendü.-os em simples cidadãos, sem as prol'Oga
tivas te regalias capaz.es de pt·omover a desigualodadc entre o.s 
brasileiros na Jlepubli~a. Mas, não prohibiu quo pa.ra o fu.;. 

' turo s•o ,crcwssem on ~·J désscm mc:dal!Jas ou condacorár;õcs, 
desde qttc dclla.s não rcsu~tasscm regalias ou !lroL'OWJiLlVas. 
O qui[) é 'certo, ü qu-e clahi. cm dcante não poderia haver no t'lr
ritorio naCiünal medalhas •ou cond.ccora~:õos, que ·e.stabolc,-
ccsgcm ·regalia,: on preroguLivus. · 

'l'ü:o rarl'iral foi, nesse particular, ·o legislador con.sLiVuinte, 
que rrüoiton a emenda •de l\filton, que mandava rospoitn,r o~ 
direitos aril]lf.'i!·irlos, como r.c,ie.i!Jou ainda .frs dos Deput;tdoc;. 
Bar!Jo,su Lima c Dcmcü·io HiltuiJ<O. que uJJriam oxcep~~ão pura. 
as 01'rll:ns ?nilira:rt~:, c· a do Senado.(· Gil Gonl!n·t, qnc crotwa 
.e~o!lpçilo para n~ m edallw.~ de mcrito e bmvura. 
· · !"elo toxl.o constitucional, pois, ning;uem mais pódfl usar 
t.itulos nohiliarios c ele conselho, qnc foram cxl:incLos, Mm 
goz·a1• do l'ogalias cm prerog·aUv[l!s resultantes do condooora
rJÕCs,. quaesqu·er que •so,iam as cau;;as · qno as hajam cleLo!'tni
nado. As medalhas, po.t•óm, lH'cadas sem· 1'acultar as roga!Jaq 
o prcrogativns, podrm ser conf.rar·i:ts ao r·og·imcn domouratir.?, 
mas não ·es•lão •cvidocnf.emcnf.e c1n opposi~.ii,o ao texto constl
tucinnal, o assim so un.f;cntk•u sülll!H'.r., la.uto que surgiram logu 
medalhas llo disl.inedio !iHra cr1mpcnsm· sct·viç1os prc.sLudo~ {t 
lmmnnidado ou {t Pntrioa. 

No al'f,, 71 a ConsLiLui~.ií.o esLullclecc os casos d>C pot·da •J 
~usp.c.nsüo du direitos de cidudã~s .. !5üo cos·ít~ da ucceita.çüo 
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do condecorar.õcs o U~Úio.s, com ou som prévio consonUmcn!o 
do Podei' :u:xr/N1tivo .Federal. 

Em 23 de mai·ço de 1894, consultado o. lnstiluto dos Ad
vogados, si dos termo8 do § 29 do arL. 72 se deve· infel'ir ~ue 
pordo os direil,os polil.icos o brasileiro, que, por acaso uccoitar 
1.itulos ou ~undecorações do pafzes ex~rang·eiros», declarou 
(por f4 votos contra oito), l{Ue "os termos dos to § 2!J silo clal'OS 
c preciso~. e~tã:o confirmados pelo arL. 1 •, § 2", lottra d, da lei 
·n. 3ü, do Zü de ,janeiro de 1892, o harmonizam-se p~rfeita .. 
mcnLe com as ·disposições do ari. 71, § 2', de onde foram eli:
rninadas as p·alavrns «condecorações ou tiLulos cxtrangeiros, 
porque se quiz . de .todo o modo prohibir a respectiva accei

. tnçiio, cessada, portanto, a faculdade de licença, que para e !la 
podia ser· impeLt,ada:s-. · · 

Em que pese á rcspcilavel decisão da donta corporação, 
os Annaes da Constituinte não autorizam a. concluir por/ essa 
fórma. Na ausencia- do el;emenLo h'istorico, sut't'icionLemente 
cln·ro naquelle ponto, teriamos de recorrer á legisl·ação com
parada. 

·A Constituição Columblana rezaf 

«Es prohibido a los Columbianos admittir emptéós, 
r,ondecoradonos, tHulos o ll'Cntas de Gobiernos estrao
jot·oa, sim permisso del Congr•êsso; e! que éontra esta 
disposieiou lQ~ hiCJere. perderá l·a ~>àlidad do · colum-
biano ,,. · · 

Emquanto qJ.ll~ essa e ou t;ras Const.Hulções Amer·icanas 
estabelecem de um modo geral a perda de direitos de cidadãos 
pat'a llualquor nacional que accmte condecovaçõe!l, (JU títulos 
de paizes esLraugciros, sem autorizaçiio do Góverno, a Consti,. 
tuiç.ão Nm·te Americana. estabelece o mesmo principio, restri
nto porém aos fwnccionaríos publicos .. Eil-o: . . . . , 

«Nenhum titulo dfl nobreza será conferido· pelos Esbados 
Unidos, e ninguem exercendo emprego remunerado ou Jogar 
de confiança, sob sua autoridade, poderã; sem. o conaentl
!Oento do Congres~o. acceitar dadivas, togares, ·ou · quaesquer 
t.itulos de Rei, príncipe, ou estado estmngeiro .:t . . 

Julgando perigoso .escolher um dos dons criterios siníío 
procaría a medida que ambos. coiiimavam, silenciou o legisla
dor, para !;ratar do assumpto de modo· mais positivo, como ci 

. f.ez no art, n § 2•, e , como não seria justo desconhecer ·fóros 
do nobreza existentes, sem evitar que outros viessem de 
pn.izos os!.rangeiros, feriu com a perda dos direitos politicas 
os que os obtivessem de outt•os Oóvernos ou seja, os «que 
aeMit.assom titulas nobm~rioe estrangeiros,, Si es~e nlo ftll 
o espirita dos que· redigiram a <imcnda ao artigo correspon
dente do pro,ject.o, foi corno veremos· adianto, o unico quo 
poderia legitimar as alterações trazidas ú emenda ern sua re
aa·cção definitiva. 

-
'Abstrahindo, por1!m, para argumental', do principio osta

·tuido rto art. 72 § 2\t, veremos quo, a solução trazida ao pro~ 
hlcma da pordn dos direitos do cidadiio"brasileiro era logica, 
perfoitamenL() jurídica, e não ficava isolada, pois a Coilstituj-• . 

...;.. . ....:-.·· 
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ção Argentin<t lÍavia tambem abandonado o prinéipio adoptado 
pelas ou•bras, quer restringissem a prohibiçao a funccionarios, 
como a Norte Americana c a Sui~sa, quer a ampliassem a 
todos os nacion!les, como a Columbi·ana, a do .Perú (art. 41 nu~ 
mero 4), a do Uruguay (a:rt. 12 n, '•l, a do Chile (art. 11 nu~ 
mero 4), e a do Mexico (a!'f,. 37 n. tij. A Con&tituiçíío.Argen. 
tina, rcalmenf,e, tambem se limitava a não admiWr prerogati .• · 
vas. de sangue o de nascimento e a tlesconhecer fórl)s pessoaes · 
e titulas de nobreza. · 

.E' o que se vê. da seguinte disp_osição: ·, 

· Art. 16 -.«La Nacion Argentina no admi~& prerr~gau. 
VIl-! de .sangre, n i de nacimento; no hay en e lia fucros porso
nalés, ni Litulos· de nobleza. Todos sus habitantes son i.S'Ualcs · · 
ante la ley, y admissibles en los empleos sin oti•a condicion 
qué la- idoneidacJ. La igualdad es la base dei impuesto• .. -

A nossa Constituição de 1891, aband:onando a velha for
mulu da Conotituição dG Imperio (a1•t. 7"), reproduzida, aliás, 
no projccf;o d-o Governo p,rovisorio, além ·de mostrar a preo
ccupação de ![or sincera ao regi.men inuagurado para· o paiz, 
risc11ndc do seu texto a pena de banimento, (j a· de perda de 
direitos de .cidadãos pela accoitação de condecorações e titu
las nobiliarios, sem prévia audiencia do Governo, ol·haudo do 
alto ús cidadã,os ao nivel dos direitos que lhes outorgava,- de· 
clll!rava explicitamente a inanidade de ~odas as .condecorações, 
medalhas ou quaesquer outros ~itulos, cujas prerogatiVas, 
vantagens e regalias · ella Cllncellara formalmente. Com os 
arts. 72 § 2", e 71 § 2", J .. et. B; .a questão estava sabiamente 

· resolyida .. _ Ouvindo a lição da Constituição Americana, sentiu 
o. legislador constituinte qtlfl aquella disposição revelava ex
cesso de zelo, cautela ínuW e ineffi.caz para impedir influen· 

· oi,n oxf.ranha nos negocios do Governo :Nacional. · 
. · ·Extinguindo as. ryrdens honorificas, attendia tambem a 
uma necessidade de segurança da Republica, pois os membros 
das :ordens existenf,es, ao en-trarem na posse das condecora-. 
ções, llavinm-no feito depeis de prestado o ju,ramento de fi
delidade no Imporia. Assim o prescre':"iílm os decret-os ~53, 
de 7 de dezembro de i8(i1, 632, de 27 de agosto de 1849; 4 .H4, 
de 5 de. abril de 1868 e I de dezembro de i822. · · 

De resto, do acc!kdo com o· regímen penal que adoptámos, 
rtãa se achando incluídas, como crimes, no. riósao Codigo Pe· 
nal, ossas infracções prejudiciaes dos direitos poliUcos, 
não ·pa!!s:lriam lU' p~ntts ·_ d•~ccrrrl!ntes, aomo aliás no regi
meu dccallido, dç simples excommunhões consutucionaes. 
som processo para apurai-as. sem jui?. Jlara applioar-lhes 
sa-ncçi\o, a não se.r- qu~;~ contra a ~raprin Constituição, ad'lllfit. 
Ussemo., ttm pode1• jü(Üciario osctllante, que transitasse de 
séde, segundo cada caso oceorrcnte, o cujas funcções julga. 
d'oras puàessem evenl.ualmor:ts eaber tant.o a 1lm funoolonario 
su11nltorno como h Camarn alta ãa Repüblioa, eõnsbante o 
011.!!1'1 vertente. mus, CllJ:IS rtot~lsOas seJ•tam ~cm appl:lllU~lliO nem 
U!ll'g'rnvo: I! tudo isso, como si não ml'n innominavcl cxpornm
so os direitos políticos tí cont.ingoncia de julgamentos impro
visados, ~<~1·ia rrsmcilaJ• ma iR uma !'oni,J p:wa o· no~:iü rlit•r.itc' 
e:;cJ•;p\o, o o~l.a, nitn RtÍmont.fl a J'f'SPMJsa Ji1'Jicle·nti'llm elo;; !ln· 
manoR: mais ainda, as rc·~po~lns elos prudentes e dos im!IJ'U· 
dentes ... 

._, 
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O dooreto 5~9, de 7 elo Junho ·do 1890, nos termos do § s• 
do art. 71 da Constituição, dcvcrin !imiLar-sc ·apenas a deter
minar as condições do reacquisição dos direiLos de cidadão 
llra<~iloit·o. Ello, poróm, vao além, dando ao Poder :Jí'..J(lcnlivn · 
tti.Lrihuir}ão para dccrel.ar a JlCrda do direitos de 1lidadão bra
siloirn. Dri. Lamlwrn cornpclencia ao .Poder :El.l:ccuLivo pal'n rlo
crotar a po!'cla elo dit·cHos pol i~icns, •tnas fnl-n tão soionl.o do 
sua inanir!arlc qun hasta a renuncia, !lo 1waNJ1e·il'o ac.çnuhn·a
lizado, ·:í condei:OJ'rt~'ãn, pn1·a .flUO haja novo d!Yc:t·eto conJ'ir
mando as nlludirla~ al':l'inmll;õcs ... 

Até á segunda c!iscussilo tinl1n o projecto passado ineo
Jumc, e r.stavam exLinclaR !.orlas as ordens hononficas rxis
tentos. Com a emenda rle · Alcíndo Guanabam. >Domctro Ri~ 
b~iro e outros Deputados, ficaram os g § 2G e 27 assim rcdi-
~d~: . . ·' 

«Por mol.ivo de cmnQa ou do funccfio roligiõsn, ne
nhum cirlndiío brasileiro podórrí ser privado do seus 
direitos civis or polil.icos Mm oximir-so dó cumpri
mento de qu'alqner dever civJco. 

Os que allcgarenf motivo de crencn religiosa com · 
o fim do se isentarem rlc quacsquor onus quo as lois da 
Republica jmponlham aos oirJadiin~, .pm:dorão todos os 
direitos poJit,icos,'> · · . , . , ·· · ,. 

"'"'"••---",' : .......... , .• • .. ' . • -·---.-~--. ., I 

.Na sessão de 12 de -fevereiro, os Deputados J.-eopoldo Bu.." 
lhõns o Gabino ,ncsouro apre$ent.nram a seguinte emenda, que 
foi ap-provnda: (assi·gnada cm 2G de janeiro) - Ao. al't .. 71, 
§ 27, accresccnto-.~c: ~assim como . os que aocoit.arcm con-
decomções, Hl.ulos nobiliarios ou cst.rangeiros». . · · 

Era, pois, eviilenl.ômenl.c medida J•adical, a que so pro
punha. A ser adopl.nda, nos tcl'mos cm quo se continlw, .ou 
se reconheceria nella uma medida a'\)l.i~elorical, pois só o 
clero continuava a ser port.ador rlc t.if.ulos nobíliarios o . til.u-

. los estrangeiros ,nu so prol.ondio. !urmino.r elo nullidndc al
A'uns netos elo Deorloro, reputados anU-repu1Jlicanos e contra· 
os quaos so lovuntarnm vozes 1lfl Camai'U, dcllc.q se admirando 
pot• .set·em cont.mrios n mcclirlas qne sr. sabin.m. tf~lilm•rrtla.ç no 
pro.1ecto r:onstitndonal. npprnvnclo cm segundo turno. Aprzat•, 
pois, rio fulminnclns rlc .nullidado. 11rln. Pt'Oprin. Conslit.uicíio,' 
os tituJns dr nohroza rxi·sl.cnlos o as conde:coraoõM -honol'ifi
cas, a propria Const.ituiQfio viria nrlmii.I;Íl' tit.uiM nohilinrios, 
tão sómente para cns!.igar com a perda rle rlirr.iLOR politicas 
áqunlles dos )ll'nsilr.iros que ns ncccitassom: :r;, como t.acs 
conrJr;cornçõPR nu t.it.ulns· poderiam vir- n Rer êlndns nu reco
nhoclf:los pelo Gnvorno Provism·in, que !10nrou sobrn-modo O· 
cloro om dccr·nf.o~. qur. · olwignvnm ·o Exorcif;o n prcsf.nl'-Jho
llonra excepcional, l.cmn,~ qun a medida .cnns!.itncinnal. ,~em 
eme~cln nddit.ivn, visou rlii·r.r.tamr.nf;o ·impedir actos quo con
travmhnm ao espirita rto.~ Cnns!;jtu'in!.os, _ -

· Est-a.rinm asRim, .por. vin clclla, sn,jóHoii 'lÍ perda elo d.irei .... 
tos polil.tcos os (]no ncccJt.nsscm: .. · . . . 

nl condocorar,ões nacionacs: 
b) titulas nobilinrios nacionncs;. 
P/ H!·plos. estran5elros, · 

-~·· ... ' 
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. De accórdo (l{)m o que foi approvade em 2• discuss!lo no 
quadro das emendas pnsson n figurar essa, •com a SeiiJUinte 
expressão: c os quo ncccilnrem condecorações on l.i tu los no
biliarios ou 0strangoiros), 

A Const.ituint~ sabia .i!t ,ao approvar essa emenda, que as 
conrlc~.orauõns namGnacR (18/.nvarn nxl.inctns, pm•qtlfl oxt.inctas 
Pot' cl!sposição anLcrior, estavam ·as ordens ltonot•ificns qu~ 
~s .hnviam conce~ido. ·~abia que, para entrar na posse del!ns, 
!azm-sc ncMssarto o mgrcsso para 11n1a ordem honot•ifica. 
E 'como, por emenda. adoptada, .iá so honvesso extinguido as 
ordens honorific~:s cxist.cnf.cR, som uma .referencia ás que 
na/.nralmentc pudessem ·vir a ser •c.roadas, cnLondeu a Com mis
são, qnc, qualquer morlificacão ou rost.ricção â cxprossãn -
conrl0c0racões, viria alterar n espírito da omnnda, que visava 
proh1b1r para o futuro aquillo que, vindo do pas~ado,. j\li, ··es~ 
/.uva condemno.dn ou so,ia, a croacão de orclons !honorificas, 
que acarretassem l'egalia;; ou prcrog:üivas. Dahi o punir com 
a perda ele direitos politicas os cirladãos ,quo as acccitassem. 
SI,· pois, 11m cidadão so aproveitasse do qualquer decreto, pelo 
qual um ·Prosidontc da Republica, incorrendo cm crime de 
rospcinsabil idndo, crensse condecorações, soffrin a perda de di
roil.os ·políticos. 

Ficou, assim; na terceira discussão, a emenda: «conde
corações ou f.lt.ulos nobiliàrins óu estrangeiros,. Mas. si a 
Constituicilo1 além do oxtingnir· os t.itulos nobiliarios, .iá ha
via declaraao clcsoonhccor fóros do nobreza, como poderia: 
innulgurar· uma pena que recnhisso sobre os que lliCceitassem 
Iaos títulos? ·Separada a Igroja do Estado, .os tit.ulos nobilia
.rin~ do cloro, seriam ost.rangoiros. o niío nnoinnnos. Seria 
.Justo punir brasileiros, com a perda do direitos polit.icos, por 
acccífarom /,Hulos rstrnnA"cirps dn qualquer natureza? 
· Dcsnpparocida a nobiliarchia do paiz, n 1111e cnmJlria, pois, 
. era evitar qun npparcaessem novamente ti tu! os nnbiliarclhicns, 
que ndhcriam aos nomes. De modo que, cortaria a terceira 
con jnncção, ·-resultou : · 

· ' «Condoilnracõcs ·on tif.u\P.~ nobiliarohicos osl.rmígnirns, -
E assim ficou õ toxto: «<s !illc · allngnrom motivo.~. !ln crença 
religiosa com o fim de se i!!t\nt.arem do qualquer onus. que 
ns leis <la Rcpuhlica imponham aos cidadãos e os que nccei
tarcm condccoracões ou titulas riobllinrchicos es~rang!lltros~ 
perderão todos o~ direitos politicas." · 

'CondricmYr.çõe.~ ou ·titlllr.o., nobiliarchicr1 cstran"eiros !'"""' 

nrcfcrin, bem ·ou mnl, usar a Commissüo po Rellac~no no au
tograplro. como -succei!anca da emenda, apcznr rl~. ter sido 
npprnvnda rlnquolla fórma cm s• discuss!1o .. 

· T·odnvia. acreditou con'scrvar o seu· espirita, ~e~undo d 
·· aual ora YNlnclo nos cidadãos accGit.arem condecorações, que 

llws di!sscm rr.gal ias ou prerogoativns, o tit.nlos cstrnn ... 
geil'O!i, é(ü'c os cercassem de considerações especines de nobre

·zn, nmns c ó\Jf.ros, nüo adequados a lgunldndo prcconir.nda: 
pela ConsW.uiçi'ío. . · 

Assim i\ que, certos gráos das _Ot'dens de Cf1.1•1stn, Avi:, 
TMaoo da Es11arla, Or1t::eirn e Ropt, ohri;:nvnm no t.rntamento 
rle - Excnllcncia f' Srnhorln -. o ·O dec1rctn de :17 de ou
f.ulll'n, de .1 R2!l, dct.erminava que ningu(!n\ sori'l ttt>f!1eatlo 
Gran-Cruz, sl'm ter ,it\ pov {llgnm tit.nlo -- n F.xc~llcncm - •. 
Essn pcn·a, cntrel.nnto. não ilossou do uma fórmula. condem~ 
IJJl~qri~, J)Qi~, .a Con~t!tJ.1i9ijO .ctefere a umo. lei f~~erl\l n. qE) .. 

• 
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terminaç.ão das condições de. reacquisição ·aos direitos do ci
d~d~o brasi)e:iro, ma•s, ~ada diz quanto á rca~quisição do 
<hreJI.aos pohtwos, que sao os que conferem ao cidadão a fa:

. culdndo. do intcr_vir nos negocios publicas. Ora, um cidadão 
que pe!'dc os seus direitos polit.icos, mns conserva os de oi
dacliio brasileiro, póde effeot.ivamente · readquiril-os pelo 
prooesso ostntu ido na lei que, por força da Const.ituição, de .. 
termina us condições de .reacquisiçlio dos direitos dEJ cidadão 
h ') . ? ras1 e~ro . , , . . . · 
. . E se niill póde, como adaptar isso .com o 1>rincipio. da ·. 
tempol'aT'icdade das penas ? · . 

Nessa ordem de idéas, nitll ê inconstitucional o· pro,ll!cto 
no ponto quB crêa medalhal!, desde que o seu US() não im., 

. plique quaosquer rcgalías ou prerogativas, ·que d~m ao agra
ciado uma ·situação .. especial. A sua signifioaçã~ é, apenas,. a 
do remunel'ar serv1ços prestados á causa publica. , . 
. ··Mas, t.ol'nou-se . o pro,ieotd inconstitucional com ó seu ar-· 

l.igo 13, que rehablllta ne condeooraQões do velho. regimen, 
ligadas nog agraciados pelo ,juramento de fjdelidad! ao Im~ 
pcrio. . · . . • . . . 

. Por esf,e mot.lvo, e ·por que ampliar. a concessno de me..: 
dnlhns, nem sempre dlst.ribuidas ao influxo do re~peito e ad
miração pelo verdadeiro merlto; ·contravenha ao espiritó de 
democrncin, consoante no qual, na · linguagem de um 'velho 

. decreto, cada um se deve contentar com a· sntisfa,ão intima 
-do deviJr cumprido, é de parecer a Commissão seja rejeitado o projecto. . · · · · 

Sala· das Commíssõcs, 29- de setembro de 1921. - Bel'~ 
nardino Monteiro. · 

Senado Fodet•aJ -' i!J2i - ~ara .estudo da clommiE~sn.o. 
A indicação d·o Senador Felix Pac·heco fiem p.or ob,ioot.ivo 

.unico provide•ncias Jegislal;ivas, <pl)r meio das quacs declare 
o Senado - a intelligencia, que se deve <dar á Constituição dn 
fiepubl'ica no .•seu. ·nrt. i2, §§ 2• o 29" e á Iili n. 569, dil i rle . 
. ihnhp de l899, no que concerne ú perda e reacquisiç.ão dos 
direitos püliticos o de. 'cidwdão bvwsi}ciro. . . 

Entendo que a· indicaçãú do oobro .Senador poJo Piauhy, 
envolve um p'ed•ido n.o Senado para a int-erp!'etação de loi's, e 
ont.re estas a propria · Con:st;ituição. . · .. 

A Commissão do ConsVi1JUição d·iz da .consMtuoiona:Jidad~ 
ilu incon.stit.ueionaHdado do0s proJectos, nunca porém, da oon
sHtulliomtHdad-c •ou intJonstitucionalidad'e -das leis .. A in~!Dl'- · 
protaçiío. da·s leis 1!, ein prin~lpio, funcQão proprin r. . >part.i- :' 
culari·s:~imn d·e o.tlt:ro poder: ú .Tud·iciariõ~ .. . · · .· · . 

· A Constituiçiio ·é considiet1al:la como a· lei fundament:J.I, 
como a expressão viva dn vontade so1mranra do povo, e o sen
.tido de qualqntr.J' rio s1ms· d1ispos-itivos só pod·e sor dll1f,N•ml-
nado pelo juiz, · · 

Não ha por isso ~nperlo!'idndo do Pod.er Jud.iniario sobl'r) . 
os' •domruís poderes: ·e qunndn ost.e .pod·nr averigua .sn alg11ma 
lei ·está conforme t1 Gonstit.uiçfiG ou dcHa dec'l-tôn,. r.xamllln 
apona.9 so ·a von!Jnde elo Jfl,g:i~ladm·,. como dolegndn, ost.l\ do nr.~ 

· oôrdo oom a vont.nrlo doo pQyo, qno o d·olcgou, ex•pl'cssn na 
, ConsLitu'içiio. .. . .. . . . 
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. Se a compiCtencía, poi•s, para interpretar as leis cabe, por 
força do art. 59, n. III, loLtras a e 11, ao Supremo Tribumtl, 

· como pode.ria o Senado, sem lhe usurpar- funcções, rC<solvcr 
a .co'Jl!sui>La, atf;eudet• no pC<rl•iclo conUdo na in<HcaçiLo d:o Se

. noidor F.cl'ix Pacheco? Tanto •mais quanto essa consnl t.a vem 
cm ahsLraeLo, quando o. p!'OJ1rio Poder Judicial'io só o pôda 
fazm· om caso concreto. 

Não se aJ.)arLam .J.cssa dontrlna as Jei·s que se •segur·
rlllm á Constiotuição. Assim é, que ·a lei n. 221, de 20 d:e no-

. vombt•o de :1894 prescrevo: ('art. 13, § 10) «os juizos c tri
hunrues a,prec'ilwão a validade das lois e l'Ob''IJIII:mentos 1t (Jtt
xariio de applicar aos caosos ·occo.rt•cntos as leis man:it'Hsta- · 
mente inconstituciona<'Js e· os rog·ulamentos manifie.slrumen to 
incompatíveis com as I eis ou com a Consti tuiçiio»; igual d·iS
posição contem o' decreto n. 5 .561, de 19 de ,i unho de :1905, 

. ambo·s ;inspiradios· -na .dou trino .. iti bem CJSclar·ccida no pecam-
bulo do decreto n. 848, de H de üul.ubro de 1890: : 

Nessa ·conformidade, IIOis, dizm· sobre a intelligcncia cx:t
'cta, qurc se devo dar á Cuns'bibuiçilo da Republícn,_!Jlo seu al'
tiB'Q 72, "§§ 2" c 29, se1•ia ·evidentemente in1JCrpretar· o texto 

.t~onsbH.ucional, contra. ,, crue me insul'jo. pi}t' ,iulgnl' funcr,i.ío 
alhr.!ia á nossa compet()ncia. . . . 

. Assim, alüts, o entendeu o proprio Rala•tor; pois, ddRC•Jr-· 
rendo com ·crudi~iio not.nvr:H e.obt•c o assumpto. nwo cn•nclu iu 
a_ •sua ox:posiçiio jJor um pJ•oj•eoto de lei interpreta:tiv•a . 

. Quãnto á segunda r·arte do pat•ecer, ainda me encontro 
em divergencia .eom a concl>usão que lhe dá.·o seu i!lustrado' 
.RieJ.at.or, · · · .. · · · · 
. · .. ·o poder <I e legtslar sobre o assumpto não póde set• usado 
pelo legislador, sinão not· ·estrict.os termos .em que lhe C·l)n-

. feriu a Constituição. Ora, a Constituição dis.põe no art. 71, 
§ 3': . . . . ·~ 

· · 'áJm:a ·lei federal ·determinará as condições de 
reacqLü&içiio dos dh•ei-tos de cidadão brasi!leiro:~>. 

Excedeu-se, pois, -o l·ewislador, quando na lei n: 569, de
teroninou a perda de direito"S de cidadão e quando dotel'min0u 

· a perda e .rca:cquisição de direi·tós pol'iticos; · 
.. ·Em iguoai erro incorre, a meu vm·, o J?l'Oj ecto do SenadO!' 

Moniz Sodi'é. · TiV:esscm, entretanto, .o autor daquella lei o o 
- autor·' do projecto, cujo meritó ·aprecio, autoridade consotitu

ci•onai para hegislar sobr.o a perda de ctirei·tos ·POI.iticos e de 
cidadão, não a •teriam pa·ra fazei-o sem considwaÇão no dis
posto nos §§ 15 •e 16 do art. 72 da Constituição.·. 

. Mllls, julgo aind'a qtw a questão de competenein do Srr
pt•omo 'l'J•ibunal, p~m deci·dir em pt1imcü•a. e uonica instnncin, 
como o quer o •autor do proje.CltO, só ·lhe póde srer outot•g-ur!a 
p_cJ.a Con9tituição, e só eHe - duplamente, - como scru in
ter.prete e .c.omo senhor de seus ·proprios actos, póde ·decidir 
dos easos que incidem sob seu julgamento. O m•t. 59 du Coml.i-· 
tuiçfi.o fi~u. a· compt'Lf\ncia tio SupMmo 'l'J•.ibun>~~l. e só a este 
podor incumbe d'ize·r dos casos que se enQuadr·am nus .sun~ 
~lüilmir:õo;:, Or·a, tendo cm vista o disposil.ivn cilnde, ,;e cnn
clut•, doÊde log:o, que o Snpl'emo ~l'ribunal só julga, cm g·r(to de . . ' . 

~ .. 
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recurso das qurst.õos af.fccta•s .aos ,iuizcB e tribunaes f,ederae~. 
aos Qllaes incumbe o pro.ccsso o Julgamento Aos crimes poli
ticas. E, nossa ordem rlc idt!as, ou se verá na hypothes'e um 
crime politicn, o neste caso a compotencia j;í estaria consti- ....... 
i.nciánalmen.tc apontada, (o qnc -6 plaus.jvcl, cm 'face do nc
córdíi.o dn 1ô de fevereiro do 18!18), ou se reconheccr1í a falta 
dr. remedia ,iuridico para um mal, que a Constitu'ição se limi-

. tou ~ indicar. . · . 
De resf.o, s.cria vh·tual a ncçiío do Supremo Trihuna1. si 

ao conldemnar 11m cidndiio nas 1l'Ordns do dil'flif.Os po!H.icos ou 
de !lidttrlão, .s·onhossr. rJc antemão. ·qnc um outro dos dlemn.is 
podcr··es, - o Logisla1.ivo üU Executivo, - poderia summa-
riamcnto decrl)tar-lhes v. reacqu·isição. · 

Assim, pois, entendo que o pro,icct.o, · QlJC resnltoil da in
dicn.çiio do Senador Fclix Pacboco, ó inoons-titncionrul, p~las 
razões n.dduzidas ncs!JC tmreccr. •ontcnd·cndo ainda, peln,q mes-
mas razões, qn c •a allhcliàa illlddcacão deve ser nrchivad.a. . 

Sala das Commissões, 29 do s~f.nmbr,e do f921. - Re1"nar- · 
díno Monteiro. · ·· ~ · 

Camara dos Deputados - N. 40 A, de 1920 - ilrêa a· 
· Ordem do Cruzeiro, com parecer favoravel da Commissão .de 

Constitui cão c .Tustioa c voto em separado do' Sr. Mar!)al de 
Escobar. · · . . 
. O projecto n. 40, deste anno, orêa a «!Ordem do Cruzeiro,, 
destinada á recompensa de servioos · relevantes, ou not.os de . 
pntriot.ismo on de amizade ao Brasil, sem caracter de nobreza, 
.e sem attribuir quaesquer prerogativas, regalias ou vantagens 
contrarias ao ar.f.. 72, § 2•, da Consf.it.uicão Federal. O .·Poder 
Executico, om .roguiümonf.o, dot.nrminará a fdrma dns insí
gnias, as categorias e· o numero rios dignnt.arios. As nomea
!1õ•os para a Ordr.m serão feitas pelo Presidente. ela Republica 

·. o rllfeJ:cndadas pe.lo Minist.ro da Just.iç.a e 'N'cgocios Intnriores, 
as dos nncionnes: e pelo Ministro rlas RelnQÕf!s .Exf.oriorcs, as . 
elos estrangeiros. . · 

São osf.as as disposicõo,oi do projecto. 
No regímen imperial nxist.inm no. Bra~il ns sr..S'lÍint.cs . 

ordens: 
lo\. Ordem. Trnperial do Cruzeiro, crendo ~te lo decreto· de. i. 

de dezembro de ·.\822; . . · ·. 
A Ordem. di! D. Ped1•o I, pelo dncret.o elo i fi rlr. nbril .de 

1820; ' ' ' 
A Orrlam. r/a Ro.~a. pelo rf.rcret.o do 17 de outubro do 1829; --· . 
E ns ordens militares de Clt?•isto, ·s. Bento do A tJiJ e 

S. Thiano da Espada, 'QUe pelo rleorof.o de 9 d~. sot.embro de 
1843, foram cónsidflradns corrio m.érawmte civis. 

·10 deornto n .. 2.8.53, do 'i do dnznmbro do H~61 regulava 
n c~ncossiio rlr. condeoorn!:ÕM das ordens honorificas do Im
porTO. 

No .Governo Provisorio . dn T'OA"imen republicano, o {)o
crot.o n. 27'7 F, de 22 dr mnroo do 1890, dcolnron abolidos 
lorlos o~ f.it11los, f!Sros de nobrozns c ordens honorificas cstn
bollloirlos pcln nnt.igo rog-imon, 00111 oxccpo1io das ordens da 
Aviz o do Crtt~f'i?·o·: e n dccrcf.o n. 156, de 6 rfc . .innho do 

. mesmo nnno insf.ifuiu uma ordem miiHi\l" e ciyjl com a qe., 
nomJnaotto de Or4em do Colombo. · · . ·· · · · · 

. '' ~ ,. 
,, ! ·~·'" • 
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Com· a promulgação da Cons~ituição om 24 de fevereira 
de 18!H foram extincLas todas essas o1•dens, e com ellas· todas 
ns Pl'Orogativas c regalias pela~ mesmas oonferidas; havendo 
o Governo permil.tido o simples uso das distincções honori
J'i ''as (.João Bnrbalho, commcnl.. ao nrt.. 72, § 2• da Con-
sl.ii.Ui(;iio). ' 

Dosl.as extinoção radical não eRcapnram as ordens do Avir 
e do· Cruzairo man~idas pr.Jo decreto n. 27rl F, nom n de Co
lcnu.úo, ereada pelo decreto n .. 45,6, nmbos de 1890; 

1", porque n disposi(;ão const.ituoional · fala das ordens 
lwnoril'iuas «oxisl.rmLcs~. o quo sri dove enLendor no l.cmno da 
promulgação da Constiluil)lío; . 

· 2", porque esso dispositivo -constitucional e;x:tinguiu as 
P1'1:1•1Jaati-l)((s c. 1'1:(Jálias oriundas dessas ordüns; e.ntrotanto, 
o d.ocrol.o n. 277 F, as mantinrha, declarando. ·no seu art. 1" a 
pcrmnnencia das ordens do A'oiz e do Cntzeiro «com todas as 
honrus, r!ircit.os o isenções inrlicadas na lr.gislaçã.o ,qlfo as 
crcou»; e o decreto n. 456, no seu a1•t. 6•, dava honras mil-i
ta·ras aos a:;:raci adas com1 a ordem de Colombo. 

Nem so nrgumont.n com o final ·na segunda parte do 
. art.. 72, § 2" da Consf.if.uioão cu,ias exprossõe.s cbem como 
os·w.ulos nobiliarr.hioos c do conselhos), se referem a honras 
quo só o governo monarchico pódo conferir, para dahi r.on
aluir que as ordens honorificas. do quo trata o citado dispo
sitivo, r,•,mm as instituídas pelo re:;:lmcm deaaido porquanto 
o proprio decreto n. 277 F. mandou que «substituíssem as 
condeoorl\ções, títulos nobiliarios e de conselho con~eridos 
durante o regimon monarobioo supprimidas no ultimo as pa
lavf'as - «do Imperador:~>·- art. 5•. 

A Constituição republicana foz taboa rasa nas prero(la
tivrM c rcualia.~ in'herentes aos títulos e ordens honorificas.· 

-<4Ali:is, diz .Toão Ilo.rbnlho (doo. cit. )', essas vantagens n1i.o pas
saram, entro nós do preced~ncia nos actos solemnes da COrte, 
cont.inonoins o honrarias militares, fnculdndo do passar pro
curar-ão do proprio pun110, do fazer nssent.are.m praça do en
dolos' os dosoondnntes dos agraciados, e a prlso·o em ostn
bolooimont.os niio destinados a criminosos). 

O. Governo Fodoro.l, dando cumprimento. no· dispos-itivo 
comf.it,ucional, supprimiu das respectivas tabellns . as conti
nencins que pelo antigo rogimen eram devidas aos titulares;. 
f.omou cxt.onsiva a todos a faculdade de passar proouracão 

. do pJ•oprio pun·ho; extinguiu n olnsse. dos cadetes, depois do 
torminnclos os p:oazos do contractos dos existentes; c cm ma

. t.orin rio pJ•isíio nenhuma clist.incção formulou nns lois. 
O projcot.o I!. 'lO vlsn n instituicão do uma nova 01•dam 

do Crn::e'iro. · 
Devo ser e.qbdndo em fnce do nosso pacto fundamental 

o dos pr!ncip!os ,que o inspiraram. . · 
E' f,ão clnrn n disposição do sou art. 1•, que exclue qual· 

que'' suspeita ele insconstif.ucionalíàado, que no mesmo se 
queira ntiJ•ihuit•. Ello m•óa a I01·dcm do rCI·uze.iro, som cnrn
cLor elo nubrozn c· s~m attribuir +JUilosqucr pre?·oaal'ivns, re
galias DU ?mntnrJcm conf.ral'ills no nrt. 72, § 2•, da Consti-
tuiçl'loFederal. . · . 

A f,hoAo oonf.!ila nosf.ó diRposif.ivo oonstif.uoionnl é n da 
igunlclndt\ do Lodos porunto a lei; o po.ra bem csl.nbolocel-a. 
nivelou ao mesmo todas as oidudúas da Republlc!l, nüa só n~o 

-· 
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ndmlttinào privil<J:;io de nascirnento, nem fóros de nobreza, 
·como Lambem exLingnindo as ordens honori'ficns existentes 
o todas as suas prcrogativas c regalias e. ainda os titulos no-
hiliarchico8 c de conselho. · 
. «Quando se diz iuu.aldcule legal, iuualllade ci·vil, doutrina 
iA. tM'ilton, ~c quer exactamente significar .que a lei prologa 
do mesmo moclo tanto og direitos naturaes do qualquer pes
soa, como o:.~ .diJ·eitos adquiridos; e que nin:;uem pode se.1• 
perturbado nn posse delles, excepto si commotter algum at-

. tent:ado cont.ra os direitos do o.utrei:n. :E bem assim que cada 
qual póde, ·á sombra da lei, desenvolver sua actividade, ad
quirir, gosar, ceder, legar a propriedade dos ·bens, contractar, 
'com a maxima liberdade, limitada unicamente ·Pela liberdade 
de ou trem. Pelo· que respeita a liberdade politica,. exprimo 
el!e o facto de possuírem todos os cidadllos com. as qüalida
cles exigidas por lei, direitos e attri!Jutos' iguaes, inclusive o 
de t.omlli' parte .nas eleições que tiverem lagar, - A Consti-
tu.iç(7o Brasileim, pag.. 3715. · · - . 

O projecto niio quebra a j.gualdade constitucional, porque 
não estabelece distincção entre os cidadãos, quanto á pessoa 
e direi tos dos mesmos. . . 
· Visa recompensar serviços relevantes, a_ctos de patrio(is-_ 

m.o· c actos de amisade ·rto Brasil.· · · · ' 
· Quanto aos estrangeiros, nas relações internacionaes-ilom 

paizes, que . teem instituídas ordens · honorificas1 certamente 
não se deverá recompensar com dinheiro actos ae. amisqde ao 
iBrasil; acontecendo o mesmo em relação a relevantes sm•viços 
prestados ao paiz, «si os mesmos. preferjrt~m distinccões · ho., 
norificas a quaesquer outras recompensas•, como. já accen-
tuava o decreto imperial de 1 de dezembro de f8!2. · 

· · A concessão de dfgnidades ou honras, consistentes· apenas · 
· no uso dos symbolos, que o projecto manda crear para ã 

·ordem do Cruzeiro, feita ·aos nacionaes, não colloca>: os· agra- · 
ciados · em situação, civil ou · politica, · superior á dos seus 
fJares;. significa a recompensa de servit~os relevantes· e da 
actos de · patriot.ismo, como as medalhas humanitarias attes-

. tam actos d·e apreciavel alttiuismo aos que as recet..em miJifa
l'es representam a recompensa de serviços prestados por of
ficiaes e praças do Exercito e da Armada com servico activo. 
· Nem todos os actos humanos se pagam. com. NOOmpensas 
materiaes; ha delles relevantes e excepcionaes, 'flUe seS podem 
e só devem ser retribuídos com valores moraes, com dignida-

.- 'des, honras, elogios e.npplausos. Isto é·da propria eásenr.ia do 
regímen republicano, desde, como· é, e· .o disse alguem, «a 
Republica a i·nst.ituicão de relações .eleyadamente cultas, jus-
tas,· rectas e subidamente moraes,. _::.· · . . · 

A .o:,·dem. do C1•u:eiro nllo vae , : bonstituir privilegio de 
uma classe, pois é accessivel a todos; ·,e -aos que por ella forem 
1agraeiados nenhum privilegio confer!l;;nem prerogativas, nem · · 
·regalias, nem isencões; · .· L ~i · · . . 

A Cnnstituioão dei 24 ·de fevereiro; extinguindo as ordens 
honorificas existentes, e as pror.ogatlvas ·e regalias dellas de~ 
correntes, por serem estas fundamentalmente contrarias ao 
.regímen estabelecido, não impediu 'que na Republica fossem 
instituídas orclons ~norificas sem aquellas prerogativas e 
regalias. Si fosso ostn a intenclio dQ legislador constlf.nlnte, o 
dispositivo da. mesma Constituicllo. nllo teria limitado o . ex-. . ' . . 

---~· ' .~ 
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tincção ás ordens EXISTENTES COM AS SUAS REGALIAS ~ Pl\El\0• 
GATIVAS. . · 

Nestas condições é a Commissão de Constituição H .Jus~ 
tiça de parecer que .o projecto seja adoptado pela Camara. 

~sala das ommissões, i de julho de f19120. - Cunha Ma~-
cluulo, Presidente-Relator. - Mello Franco. - José Bonita
cio. - Amolf'o Azevedt). - José Barreto, .vencido. -Arlindo 
Leoni. -Prudente df! ,1lorae.1, ven~ido. Para testemunhar o 
seu reconhecimento pelos serviços . relevantes e actos de pa
triotismo de seus filhos e de· amisade de estrangeiros, a Repu 
blica Bi·asileira não precisa restabelecer .ou crear a Ordem 
do Cruzeiro ou outra qualq_uer: dispõe de outros meios facil 
monte imagina veis e. que nao contrariam, como· as ordens ho
norificas, p espírito da Constituição, ou mesmo a .sua !Jropria. 

· lllLtra. - Verissimo de Mello. -- Não .se me afigura inconsti
tucional o pr-ojecto n. 40 do anuo corrente, creand.o a Ordem 
do' Cru~eiro, destinada simplesment.e a recompensar servi~os 
releva.tes, ou actos de patriotismo ou amisade ao Brasil; O 
principal dever de um paiz dem-ocraticQ é asse(!,urar a todos, 
indistinctament:e, a igualdade perante a lei; dahi, ~ dispositivo 
do § 2• do artigo 72 da Constituioão, estabelecendo que per
ante a lei republicana cousa :alguma .póde influir nas relações 
entre o individuo e a autoridade publica. Todos são iguaes 
per·ante a lei, diz o nosso Pacto l!'undamental, e .por isso a 
nopublica não admitte ,privilegio de raça, c,asta .ou classe, 
desconhecendo fóros de nobreza. . 

. E como um coroUario do que estabelecía, a ConstJtuicão. 
extinguiu todas as ordens honorificas -que existiam no regí
men imperial, pQr isso -que ellas davam ou concediam rega
lia~, vantagens e isenções, quebrando, assim, o principio de 
igualdade que deve existi~ entre os cidadãos que habitam o 
$ólo da Republica, e logicamente a ·Constituinte. acceitou a 
emenda do Sr. Baptista da Motta e outros, não permittind.o 
que ·as pessoas que gozavam das· prerogativas e r~ualias inhe~ 
t·entes ás ordens honorificas continuassem no goso desse di~ 
~~. . . ' 

O que a Constituioão quiz p1•ohibir e realmente pl'ohibiu, 
foi o goso das pxe1•ogativas e- 1•eualías que taes ordens davam, 
sendo que 0 simples uso ·dos distinctivos pelas pessoas que já 
o _tinham, mas agora sem taes vantagens, nenhjl!ma offenso, 
ou derogaÇãQ traz ao preceito constitucional. (Avi.so do Mi~ 
nisterio do Interior, de 23 de marco de 1891_: BARBALHo, Com~ 
rnenta1•ios, pag. 304.) .· . 

E. tanto foi esse o intuito do legislador . coHstituinte -
. prohibir tão sómente que na Republica alguem .pudesse. gosar. 
ele prerogativas e regalias incompatiyeis c.om a igualdade re
publicana - que não prohibiu, antes consentiu, que o cidadão 
brasileiro acceitasse condecorações · ou títulos ·eskaugeiros, 
desde que estes não fossem nobiliarios, ou· nobiliarcl.icos, sem 
'fôro algúm de nobilitacão, sem caracter aristocratico, mera~ 
mente honorificas. ·. 

Ora, a proposicãQ sujeita ao e:x:ame da Commtsbílo esta
Jwlcce, cautelosa:mento, que a creaoíio. da ordem ót:' Cruzeiro 
- cr·oaGílo e· não restauraoão ou resul'gimento da exti·ncta 
ot·dem - não tem oaract~er de nobreza,. nem confer& prero~ 
g·ativas, J•egulias ou vantagens aos que forem julgados dignos 
de a· olla portoncorem, não se dando, assim, nenhuma offenS!'t 
u_o Jll:ecei ~o const! tuoional. · · · · . , ·.~ 
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Marcal Escobar. O projecto n. 40, de 1920 - empenhado 
cm crear (-?) 1·csLaurur, l'CSusciLar (é ma!s certo~ ·~ 01·dem. do 
C1•u:.•:'i1·o .- pretendo para semelhante m1stér explicar os Lcr
·mos, defini!· o v•·~eiso e verdadeiro sentido do § 2• do artigo 
72 da ConllLiLuicão Federal. 

Mau grado esta fórma interpretante, a croação, reviviscen-. 
cía ou rosurgimento da Ordern do Cruzeiro - quer ~om at
tri~uto de n~hreza, que" isenta, despida de quaesqutlr prcro
gativas, rcgu!Jas ou vantagens - 6 assumpto sobre o qual falta 
ao Congresso. autoridade para ,re~olver. . . 

· Quando o legislador constltutnLe soh o postulado - 1'odos 
são iguaes pe1'ante a Zci'·- escreveu que ficavam extir.lltas as 
ordens ltonor·i[icas ex-islrmtcs, não quiz simplesmente expurgar 
a cornmunhão brasileira de taes ou quaes condecorações com 
ou sem asLes ou aquelles predicados e apanagios ,sinão, decla-
rar daquell'hora em diante , abr,ogada, condemnada e inter- I 
dieta a vel-ha c l'rivolu instituição de commendac e brazõea, a 
qual -.só podendo ser fundada e subsistir por v1a de decretos 
o l'egulamentos ·especificas, occasionaes, singulares e pessoaes 
- contr·apunha-se oo principio fundamental da generalidade, 
unidade e inflexibilidade da lei, a cuja guarda dovóriam viver 
todos o~ brasileiros e estrangeiros residentes na· Republica, ·em 
a mais ampla liberdade -do m100((as o opiniões. . 

Para todos serem iguaes perante a lei é preciso que ·a léJ 
seja igual, isto é, uma .c a mesma ,pa~;:a todos e não haJa lei 11e 

. distincoõcs. e excepções .. 
• Do outro lado neste regimen politico de separação e li

mitação de p'odercs - po1; mais que !lO esquadrinhe, .excogite, 
esgaravato o esmiucc os dispositiVos dos arts. 34, 35 e seus 
nt1meros - jámais alli se encontrará uma phrase ou don .. 

·- coito, do qual se possa explicita .ou implicitamente inferir, de
duzir quo ao Congresso tenha sido qutorgada a faculdade de · 
averiguar a valia e índole moral de designados actos indivi- · 
duaes, classificar selectamente sentimentos humanos e dc
cvetar-lhcs um estalão qualquer de nome tradicional c de 
1'6rma eqm~oca e adventícia (vide art. a• do projecto). · 

Escapa á comp.etenoia do poder .politico a analyse e afe
rição dos motivos subjectivos que propulsam as accões in-, 
dividuaes, nas sociedades políticas democraticamente organi
zadas, Dahi, consequentemente, a exorbitancia e desnecessi
dade do padrã.o de merito e paga, que o pro.lecto n. iO pre
tende fazer instituir, e, por antecipação, appel!idou emphatica 
e allcgoricamente como outr'ora o fiz'era D, Pedro I; Ordern 
do 01'UZCÍ1'0. A mataria da proposição é daquellas que por sua 
natureza não 'PtOdem ser objecto de deliberaoã:o do Poder Le
gislativo, porque (istr se deprehcnde do contexto· do proprlo 
projecto) a execução ou efficicncia da resolucãci sobre ella 
tomada ficarillt oxcltrsiva e inc.ontrastavelmente a cargo da 
vontade e éstado de espírito do Ex:coutivo·. Com tal caractl!l~· 
ristico não ha lei alguma, tudo póde sor, excepto uma ver-
dadeira lei. · 

Por isso foi quo nunca o Parlamento brasileiro do pas
sada regímen tomou a iniciativa, avocou a si a tarefa de orear 
ordens honorificas corporificadas concretizadas em insfgniae, 
.emblemas ou penduricalhos. ' 

,t\os monarchas coube sempre o prestigio de engenbar e 
pOr em uso c pratica semelha~tes . artefactos; mirabolanté:;, 



liSSÃO EM i9 DE DEZEMBRO DE i922 

como fl'ul.os. nccessal'ios c pi,cci~os, que crum, da sua. sóbe
;rania divina c magnanima. 

Foi essa a unica origem do todas as o1•dall.s l1onpri{icas -
omanacõcs ou dadivas de um zJOde1' sublime - existentes no 
Bnasil, umas com o ouLrus sem honras e rcgal!as (vide dc
ercLos de 1 c.lo dezembro de i822, de Hi de abril de i826, de 17 
de outubro de i82!J n. 321, de 9 de sctombv,o de 1843 c nu
mcl'o 2. 853, de 7 ct'e dezembro do 18tH J • · 

São cllns - sem excepção do uma só insígnia, habito ou 
medalha - as 1'úrmas vivas do majestaLico e antigo direuo 
ela (J1'tlça, que a actual democracia brasileira reduziu· aos ex
pressos c esLrict.os termos aos ns. 27 e 28, do art 36 e n. ú, 
do ar!.. .:\8, da lei fundamental da .Republica. . · 
· Não ú mais passive! pois, reviver ou crear qualquer cs~ 
pec!ll ao crncllás, 11em ·mesmo por meio aa mconst.iLucJ·ona-

-lissima autorizaciw ou subdelegação quo o projecto encerra. 
Entendo que a Camara não deve approvar, 
~· o meu voto. · · 
Sala das Commissões. setembro-12-1920. - Marçal de 

Escobar. · • 
~~·ojoclo - N. 40 - 1920. 
Art .· 1.• Fica creada a 01•dem do C1·uzCiro,. destlnac:{a á 

rMompensa de serviços relevantes ou actos de patriotisml) 
ou de amizade ao BrasU, sem caracCt::J' de nobreza e sem atti·I
buir quaesquer prerogativas. regalias ou vantagens contrarias 
ao art. 72, § 2' da Const.Huição Federal. 

· Art. 2.' As nomeações serão feitas pelo Presidente da 
nepublica o referendadas pelo Ministerio da Justiça e Nego

. cios Interi·ores, as dos naoionaes; e .pelo Ministerio das Rela-
ções Exteriores, as dos estrangeiros: 

Art. 3.• O Poder Executivo determinará, no regulamento 
a expedir, a f6rma das insígnias, as categorias e o numero do~ 
.dignatarios. . , , - · 

Art. 4.• nevogam-se as disposições em· contrario. , 
Sala. d113 sessões, ii de junho de 1920. - Cc~o Bauma., 

,..... Antonio Nogu·aira. - Olega1·io Pinto. -Costa Rego.- F., 
,Valladare~. · 

Prezado ~Igo Sr. marechal Pires· Ferreira. Nesta. Cor-
.deaes saud~~~Ções. . 

Cedo oá. intimação que, em sua segunda carta, tha. dias re
cebida, o meu illustre amigo fez-me de· novo e, dest.& vez, em 
nome da Republica c a servico da vel'dade historica. Em ter
mos tacs não mo é mais licito, sem incorrer cm censura justa, 
insistir na minha primeira excusa para .negar um testemunho 
tão invencivelmento invocado: Presto-o, pois, em consoienoia, 
com a maior isenção de espirita; mas, em todo caso,· contra-

. ·feito, o que, á puridade, confesso. · 
No seio da commissão nomeada pelo Governo :P!rovisorio 

![Jara elaborar o projecto da Constituição Federal, o qual ser
visse do base para ·as discussões e v.oto difinitivo da Assem
bléa Nacional· Constituinte, a questão das condecorações es
.trnngeirns concedidas a brasileiros não foi objecto nem ma
teria propriamente de debate; não teve siquer realce e honras 
de uma maior discussão. Era natural, e bem se oomprehende 
:que isto assim fosse. _ . . . · . . .. 

r 
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Republicanos 'da propaganda e de pl'incipios, defensores e 
<~postolos rlc um .rogimen poli.tico de Governo ouja b!!'se ~stá 
c assenta essencmlmente na 1gualdarle de todos os mrladao~, 
mais do que mesmo na liberdade, que bem póde existir, o de 
facto exi&to, om monarcl'.ias, proclamada e triumphante a Re
publica pelo golpe militar de 15 ~o novemibro de ·18819, a ho· 
mogenoidade de pensamento e de 1deaes, neste assumpto entre 
todo$ nós,. membros da Commissão; foi completa, perfeita e 
absoluta; manifestou-se até pelo emprego · o escoH1a dos 
mesmos: termos e das mesmas. palavras nos projectos indivi
duaos que. escrevemos e que, depois de ·exammados, conver·te
ram-se no projecto· definitivo da Commissão, apresentado ao 
Governo Provisorio. 

· Assim é que, pelo projecto Rarigel Pestana e Santos Wer-
. neck - art. 39, § 2" -, pelo projecto Americo Braziliense -
art. 70, § 2' - e pelo meu __..,_ art. 39, § .2" -, (não tendo Sal
danha· Maripho apresentado pNrjecto· seu, por. ser Presidente 
da Commissão) não era brasileiro ou perdia os direitos do 
cidadão brasileiro.- quem acceHasse .emprego, .pensão, Litulo 
ou condecor~Wiio de qualquer governo· es-trangeiro: .São pala
vras t>stas, textuaes~~e iguaes nos tres diver,sos projectos. . 

·Divergimos apenas num só ponto: ·isto il.: Amarico· Bra
ziliense, para a inappiicabilidade da pena, exigia lei do Con
gresso Nacional; Pestana, Werneck, Saldàlllha e eu, optavamos 
por uma simples lice111~a do Governo. E tendo sido esta a idéa. 
vencedora, tendo de redigir o projeoto definitivo da Commis-
so, ahi escrevi : . 

4'Al't. 87. Perde os direitos de cidadão .brasileiro .•. , 
• 

I I I I . O 1 I t I I I I 'ti 
§ .2. • Aquelle que, .sem licença do Governo acceitar · 

emp1~ego, pensão, titulo ou condeooracão de· qua}quel 
governo estrangeiro.» · . . .. . · 

Tudo isto deve ·constar do «Livro de Actas das reuniões. · 
da Commissiio», entregue bOm o original- do 41J:'T()jecto det'ini
tivo», assignado por todos os seus membros sem diserepancia 
alguma, ao Chefe do Governo. Provisorio, maroohal Deodoro 
da Fonseca, pelo Doutor Nelson de Vasconcellos, que serviu 
de secretario da Commiosão. . · · · . 
. O Governo 'P·rovisorio, tendo. i•ecebido o projecto da com
missão, depois de o. revêr; corrigir e. emendar, manteve 'nte
gralmente, neste ponto, .o seu· . dispositivo, . apenas substi
t.uindo as pn:lavrns - Governo Federal - pelas - Poder Ex
ocu•tivo Federai- incontestavelmente . nmis ·apropriàdos. 
Assim, no art. 7·2, § 2•, lot.f.ra D, está :eSQripto que, perde os 
direitos de cidadão brasileiro o que .·àêeeitàr emprego, pensão, 
condecomcão ou titulo estrangeiro .seriL'Heenca do Poder Ex-. 
ccutivo Fodoral. . · .".:. ·.-. • · 

Por ultimo, a AssembMa N·aclonal Constituinte, ~ais t•a
dical do que a Commi!\Siio e de que·o:Governo .Provisorio, re
solvendo soberannmont'e e com t'oda a sua autoridade, des
membras o dispositivo do projecto,ê legislou definitivamente, 
que nquello que accoitasse ompt•ego ou pensão de governo es
trangeiro perderill! os direitos de cidadão ·brasileiro, salvo 
liccnrca, ma~, aquello que acceitr.ese oo.XJdoooracão ou titulo 

• 
I ' ....... •,' 
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nobiliardhico, perdia todos os direitos ;políticos, irremissivcl
mcntc. ,(Vide arL~. 7·1, § 2", leLLra B c 7·2, § 2!l do 'rit. 4•, 

· Scccs. 1" c 2" da ConsL Fed.) 
Alli está, m:u·cchal, o QLI•J sei o o que, exclusivamente no 

ponto de vista hisLorico, devo (iizm· sobl'C a forma~.ão do texto 
con~til!ucional concernente ao obJecto da sua cal'La que ora 
respondo, com t\ demora causada por afl'azerc:; urgentes que 
tinha em mão, não podendo preteril-Qs . 

. .Desculpe-me a ínvoluf.aJ•ia falta e mande suas ordens aó 
amigo muito sincero e U'fil'. (Assignatura) •. · · 

Rio, 12 de julho de 1921. Flamengo, 138. 

Senado Federal - 1921 - Parecer. 
/ 

Em maio do corrente anno n illustro s~nadot· PlÍ!ix Pachc
c•ho apr·esc!llou ao Senado uma indicação, aconn~anhada de 
um reqnerunenlo. tcnduntes a provocarem• esta Casa do Con
s·resso I•'cderal c o Chefe do l>odcw Execu'Livo a se manifes
tarem acerca ela quctiliío constitucional refel'onl.e ú acceitação, 
po1• !Jrasileiros, de condecorações e.strangeiras. Indieaçlio e re-: 
querimcnto foram. na sessão de 1 de julho, unanimcmento 
approv·ados. . 

O requerimento consistia cm pedir ao Govcl'no "que· in
forme com a devida lJI'g"eneia se t.em conhecimento de que ci· 
dad1ios brasileiros receberam, usaram c acceilaram :títulos 
nobiliarchicos ou condecorações estrangeiras, quae~ os només 
à esses cidadãos o porque mol.iVQ não :fíll'am até hoje ·pro-
cessados e puni{} os na fórma da lei n. 569. n · 

Essas informaç.ões prc·stou-as logo o Governo, no mesmo 
mez de juullo, com a urgencia l'cquerida. 

A .inc!icação prop~nha que ()S ''os rmtorizados juriscon~ 
sultos e mternacwnahstas do Senado se prouuncwm dcant& 
da venera de Grande Cavallc.iro da Ordem tlr. Leopoldo II, di~ 
zcndo sobr•c a exacta intelligenci·a que se deve dar a ConstiJ 
tuição da. Republica no seu art. 72, § 2• o 2\J, e cn;no convem 
quc se entenda a lei u. 569, de 7 de junho de 'l89!l, no 
que concerne á perda o reucquisição dos direil.os poliLicos & 
do cidadão brasileiro, propondo outrosim na allurlida lei as 
alterações que J'orem precisas para accen~uar de modo inso

. phismavcl aquillo que ac·aso verificasse ter sido o pensa· 
mento effcctivo do estatuto republicano." 

Hclativamentc a primei1·a pàrta desta indieação convllm, 
acccntncmns, que ató bem pouco tempo já não havia mais 
duviâo. entr·e os nossos ,iurisl.as. acerca da intP.L'pt•etacão a 
dar-se ao § 20 do referido arLis·o conslil.uciônai. · 

Nos primeiros armas da. llepl.lblica, om marco de 18D:J, foi 
es~a questão discutida no InstiiuLo da Ol'dem dos .\dvogados, 
nesta Capital. O Sr. Bulhões de Carvall1o aprcsf)ntarn nm:l 
thcse, cuja conclusão reconhecia no cidadão brasileiro o ~.li~ 
roil.o de acccil.al' "qualquer titulo ou condccoraçiiO de pa,iz 
rRtt'ang:oiro, ainda que sem licença do Porlct• Executivo. con~ 
Lanlo que ao tituln ou co~clccoração .,não, oslcja ligado algum 
umprrg·o on pcnsfto dCl pa1z esi.L·angc!rO. ' 

Na .opinião do illustr·udo ,jUl'ista não Cl'U a acr.eitação <To 
condccor·ações ou Litulo nohilial'chico que dolr.rminava a per
da do clil'Cilos politicas. porque "a disLincção honorifica é 
cousa absolutamente indifl'erenl.o c sem valor !llg:um juridico 

f~. - Vol. X 39 
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perante a Constituição que aboliu todos IJS privileglos, foroS, 
regalias e prerog·utivas nobiliarchicas." 

Essa pet:da stí se dal'ia ·ôi su Lt•aLusse de distincçõcs hono
rificas que impuzessom ao agraciado "·obrigações ptoprias. de 
um empregado ou dessem log·ar á alguma pensão de paiz es
trans·oiro. 

Eôsa doutrina 1'oi cambatida valentemente pelo D1·. Vii
.Jcla· dos Santos. Mostt·ou o conceituado JlUb!ieista que,· em 
face dos turmos claros o precisos do§ 2!1 o art. 72 .da nossa 
Magna Lei, a sustcnlaQÚO dessa these só poderia ser expli
cada po1· equivoco do seu collega decorrllntc do Itiio haver 
reparado na exislencia dc.ste dispositivo constitucional, ao 
qual nem si quer de leve. al!Üdii•a nas razões do seu relatorio. 
O absurdo dessa doutrina, decorrente do pCI:j'e'llo desconhe
cimculo do citado § 29 do art. 72, ficou cabalmente demon
strado ú luz do elemento historico do texto cm questão. Por 
·isso o Instituto, om sessão de 20 de abril, ap provClu, por dous 
,terço, a seguinte conclusão: . 

"Doanto dos termos claros o precisos do § 29 do .art. 72 
da Constituição Federal, o qual se harmoniza perfeitamente 
com o disposto no 'art. 71, o cidadão bra~ileiro que acceitar 
títulos .ou condecorações do paiz estrangeiro pei'Iie os direitoo 
~oliticos; (Revista do Instituto da Ordem dos Advogados 
llraiSiloiros, tomo XIII, pags: 304 a 329,) . . 

A excentricidade da opiniiio rejeitada pelo Instituto não 
mais surgiu outro os juristas, e, tão geral t'IJi a convicção da 
sua manifesta . cxtrawg·ancia, que ninguem tentou · resua
cital-a. 

Toda a gente ficou tendo por certo, que em acceitando 
um cid~dão brasileiro condecoração estrangeira, de qualquer 
natureza, logo perderia os seus direitos políticos, por força 
dessa terminante dlspGSiçã:o do nosso .Est.lltuto Fundamental. 

Essa tornou-se a lição uniforme dos nossos juriscon- . 
sultos da qual riinguem ··mais dissentia.. . 

"A. noção C01'1'ente, depõe lealmente o Senador Ruy Bar
bosa, ó· que os se texto ( § 29 do art. 72) abrang.e todas 
·eJ.las ('condecoraçõc8 csli·angeims) seJa qual fôr o S'CU carm
etor, indole ou predicados. Em accoi tanelo uma dessas dis
~incções terá ipso (acto: perdido os seus direito politicos ·O 
c·idoadão brasileiro." - · . · 

Outro não ó o testemunho do· actual Pre!Íiciente da Repu
blica, nas informações, sobre o assumpto, prestada& ao Se-
nado, quando diz :. · · · 

Deixando-me levar ao sabor da opinii!o cm·rente, que 
'considm·ava proMbida a acceitação de todas e l]ttarsquer cbn
deco·rações, tentei evitar que me :fossem dadas tue~ mercês", 
· Era essa, pois, a opinião vogante ell'tre os leigos e ju
ristas, em todo o nosso paiz, o sómente ha dous annos para cá 
nova interprctaclio começou a' surgir, segundo a qual s6 é 
.vedada pela Constituiçiio a acceltaoão de condecorações no
biliarias, isto ó, condecoracões quo conferem predicados de 
nobreza. · 
· Essa doutrina apparcoou brilhando pela sua original i· 
dado. Elia nos offerecia sobre o assumpto, · urna nocão · sin
gular, opposta no entondimonto geral, contraria a opiniã!.i 
. ~Ol'l'ente, a esse modo geral pelo ,Qual o tinham compre-
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bandido, até então, todos os interpretes do refefido preceito 
~onstitucional. · 

Mas, essa nova doutrina,. por ser. accommodaticia, logú 
satisfaz a Lodos os que Unham violado o preceito consLitu~ · 
cional, cedendo á seducr;ilo da. vcnl.ura prohibida. Por isso, o 
Senado, cm cujo 1' igura grande numero do condecorado'l, 
approvou um projecto om 1!HO, no qual se permHlo o uso 
de qualquer condecomcão osl.rangeira· nilo nobili.aria. Este 
projecto J'oi rejeitado pela Gamara, inspirada cm sentimento~ 
mais deruocraticos. 

Essa · her·mencuLica' conciliadora conquistou tamhem 
agora o espirita do honrado Chefe da Nação. p.or maior, po
rém, que seja o acatamento que nos deva inspirar o juizo dv 
eminente conslitucionalista, notavel pelo prestigio de seu 
rf!conhcoido saber em questões de direito publico, o certo é 
que essa opinião 'de S. Ex., não póde deixar do surgir ao~ 
nossos olllos com todos .os attributos de Justa suspeição. 

Não se trata de um par(3ccr que, na qualidade de juris~ 
consulto, oxarasse, imparcial e desapaixonadamen~e, c. ~011~ 
ceituado jurista. Muito ao ;revez. A sua dissertação . visa 
exousaJ~i:J não só da aceeitação indevida dessas disLine~;ões 
honorificas, sinão Lambem de não haver. cumprido a lei a 
que se refere a indicação do eminente Senador do Piaully. 
São, pois, esforços .de hermcneutica d~senvolvidos no inter .. 
esse .da sua proplia e dupla defesa. Por isso, declara S. Ex.~ 

. «A Constituição não veda a a.coeitacão dê condecoracõ<~~ 
a que não esteja ligada a idéa de nobreza.:.> 

E accrescenta adeunte: «.Fica assim patente a sua ori~ 
entacão (da Constituinte); vedar a acceitacão de condecora
ções e Wulos nobiJiarios; pormitiir as condecorações e Litulos 
de outra ordem:.. 

Dahi cone! ue~sc que para o Presidente da Hepubllca 
existem condecorações nobiliarias c. não nobiliarias, isto é, 
condeooracões que conferem fóros de nobreza, e condecora, 
ç'6es meramente honorificas. 

A verdade, porém, é que essa classificaçfio ó inteJra. 
mente imaginaria. ' 

Elia importa em .um deplora.vol baralhamento de idéa~ 
que crêa uma atmosphera de densa mystificaoão. Não ha, 
em rigor·, condecorações nobiliarias, no sentido de que ellas 
confilillm ao plebeu agraciado os fóros de fidalguia. 

· . .tfi! ordens existentes nos· tempos modernos podem ser· 
-classificadas om tros grupos distinelús: . 

o primeiro, representado po! aquellas denominadas a.t 
01'andes m·dens ( Ja1Teteira, Elcphante, Tosão de ouro), assim 
chamadas porque ollas não são concedidas sinão aos l!o.Oera
nos, principcs do casas reinantes .ou pcssoai nobre.; de cr
traordinaria ou excepcional eminencia, 

Ao segundo grupo pertencem a& que siio dcsJgnada~ 
pelos nomes - 01·dc1~s clrJ cdrt~, ou orden1 da fiOb':_e.:a (C a~ 
tairova, Montesa, ete.J, qull sómente. · ao~ nobres suo dostl~ 
nadas. 

As do ultimo grupo, conhecidas pela designação ~o or.de~s 
de ma1·ito, tuos como a Leoilio de Honra, !.com por fim d1gn1~ 
~lca~ o y~lor, recompensar serviço~ relavantos, premiar aetO:i\ 
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do real benemercncía. Essl!,s, porém, não conferem predicados 
do nobreza. As condecoracoes pertencentes ás d_uas PI'imeiras 
classes, por importarem em grandes e exccpoionaes regalias, 
só nos nobres podem sor conferidas. As outras·,' as que nií(l 
exigem essa qualidade no agraciado; são meras insígnias ho~ 
n()l'lficas, capazes de seduzir e deslumbrar e quiçá corromper. 
ospirilos amantes de disLincêões e accessiveis a habitos aris.
tocratlcos, mas -em realidade, ellas não teem caracter nobilia
rio, não dão fóros de fidalguia. E' claro, pois, que a Oonsti
tulç~o, vedando a acceitaçllo de condecorações cstrangeh•aR, 
não poderia referir-se sínão ás condecorações pertencentes a 
esta u!Uma categoria, meramente honorificas não nClbiliarias, 
unicns que poderiam ser offerecidas a brasileiros. As outras, 
as nobiliarias, por isso que, de accôrdo com as- regras das suas 
respectivas ordens, só podem ser concedida! a pessoas nobres, 
já estavam. naturalmente excluídas, por forca da 1sua mesma 

· natureza, ou do seu proprio destino. · 
Seria al.trilmir verdadeira cretinice ao Congresso Con

.st.ituint.e admitt.ir-se que elle prohibia a cidadãos de um paiz 
rilpublicano, onde se acabavam de extinguir Lodos os privi
legios e fóros. de. nobreza, acceitarem condecorações que só 
poderiam ser dadas a reis e príncipes ou a fidalgos de fina 
hierarchia. Claro é, portanto, que já a Constituir;íio tolhesse 
apenas a acceitação de condecorações 4:Ilobllíarias,, isto é, 
que srí a nobres podem ser conferidas, não só teria permittido 
aos brasileiros a acceitacão de todas as condec-oracõ.es que 
lhcg são accessiveis, como t.ã.mbem teria feito uma interdi
cçlto sem real objectivo, a vedação de um facto de realização 
absolutamente impossível. Seria, como si alguem prohibisso 
o assassinato de um morto ou a morte de um l(adaver. 

Mas a essa mesma conclusão nos arrastam as proprias 
consideracões of!erecidas ao Senado, pelo honrado Sr. Pre-
sidente da Republica. , 

. cEm materia de tituloa a oondecoraoaea, observa S · E:r~ 
é mis~er distinguir os nacionaes e os estrangeiros. Quanto aos 
prjmeiros, as Constituições os extinguem por amor ao _prin
cipio da igua!.dade. !E' o que faz a nossa no art. 72, § 2•. Quan
to ás condecorações o títulos estrangeiros, porém, não é ~ssa 
propriamente a razão que prohibe acceital-os, visto que taes 
distinccões· não teem effeito fóra do paiz: de origem; é, sim, 
a influencia que o govern_o que as C(}noede póde exerce~ sobre 
o agraciado, reconhecido i munificencia de que é alvQt:. · · 

Vê-se, por ahi, que <p·ensa o Ch·efe da Naoão que a nossa 
Carta de 211 de fevereiro só v e dom ·ao brasileiro o uso de ti
l.ulos e condecorações nacionaes,'·ltispirada tão sómente no 
principio de igualdade. . . 1 -

Quanl.o, porém, á:s eonãecoracõ-es• e títulos estrangeiros 
Já é outro o motivo.da sua.p~l\ibição. Não é mais a razã!J da 
igualdade,. porque ctaes d1stmccões nlio teem como affnwa 
S. Ex., effeito fóra .do paiz de origem:.. Isto quer di:r.er: uma: 
eondecoracão, embora das que se chamem nobiliarias. dada 
por governo estrangeiro, nlio póde traier ao agraciudo Pr!
vi!ogios que infrin:jam o principio de f.gnaldade entre os 91-
dadãos. Mas si ass1m é, si nenhuma condecoração estransem' 
p6do crear para o cidadão brasileiro uma situação de desigual
dade, inc()mpativel com o nosso I:egim•en politico, •PPJ::que ct.lll&ll 
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distinccões nã~ f.eem effe! to fóra do paiz», é logico que não 
l?a eonc:lec~racao. ostrange1ra que _gose da faouldade de dar 
ióros de 1Jdalgu1a aos nossos oldad!los. 'Nilo h a, p'ois para 
nós, condccoracões nobiliarias, e, por~anto, a distinociio !lUa 
s~ .quer fazer ont,re oondeooraoões nobiliarias e não nobiha~ 
na~. para concll!ir-se que a ConsUtuiciio só impede a a.ccei
tacao dessas u!LJma'S, íoma a feioão de um pert:eito contra-. 
senso. .Si, conso~nte o pensamento do illustrc Sr. Epitacio 
Pessôa,, ~s ·condeco~acões, mesmo as que no paiz de origam 
transmitissem predwados de nobreza, são «incapazes de ef
feit~s. J~rídicos no Brasil:., ~ não p'dem produzir effeitos 
nobllmrws ·em f>erra estrangeira, por que então seriam ellas 
prohibidas com a severidade ,maxima de determinar a ·sua 
acceilacão a perda dos dfréitos poliUco~· do oidadão, ao p.a·sso 
que o uso de todas as outras, as que são ,muito mais numero
sas, de facil o possível obtencão, seria francamente permit
tido eom a frouxa condescendeDcia, exclusiva ao no5'SO di
reíto, de nem siquer ser necessario o previ·o consentimento do 
Governo, condição esta, aliás, exigida .em todas as nacõ~ da 
mundo culto? 

Si a razão pela qual .é vedada a accei tacão dessas dis tfn
ccões estrangeiras é, conforme assevera o Sr. Presidente da 
Republica. «a influencia que o governo que as concede póde 
~xercer sabrre o agraciado, reconhecido á munif.icencia. de que 
é alvo:., essa razão ·tanto .se applica ás considerações ditas no
biliari·as, quanto ás não nobHiarias, porque amba.ll são graças 
e merc1!i.' honorificas que capt.ivam .o beneficiado. pela cmu
nlficencia de que é alvo:t; porque umas e outras silo de, iguae~ 
cons·equencias entre nós, desde quando os privileglos de no
breza, inherentes ás primeiras, seriam intransfflriveis ao ci
dadão brasileiro que as recebesse, ·pois ctaes disf.fnocões não 
teem effeíf.o fora do paiz de origem:.. · 

Nada ha, por conseguinte, ·que justifique essa differenca 
que se tenta fazer, entre condecoraéões nobiliarias e não 
llObiliarias, ora Inventada pelo interesse dos agraciados, em- · 
penhados em excogi-tarem uma interpretação aocomodaticia 
que harmonizasse o gosto aristocrat-ico pelas• veneras com o 
dispositivo democrat.ico da nossa Conetltuicão. Si as duas ca
tegorias de condecoracões produ:Jem, em nosso paiz, os mes
mos effeitoR Iegaes, t.eem o mesmo valor jurídico, slio lgouaes 
nas snas consequencias relativa&' ás Jl'('eroga·tivas de nobreza, 
como explicar haja o legislador cõlis1itit1nte permitti~o a ac
celtacllo de untas, Jndependentes de qualquer autor1zacão, e 
vedado a de outras. com o terrível castigo {la degradação po-
litica.? . 

Vejamos mais de perf,o o· text.o constitucional. Os que 
.sushmtam não sor prohibida a acceiiac!l.o do todas as conde-

. coracões e~I.J'Bngeirns. ·apegam-se ã in!:e!1pret.acãll grammati
cal. ora S•l' agarrando à nuga:s de pontuaçlio, Ofll; diSCOr!'e!ldO 
~obre n ooncordancta do predicado com o ~i!JCito, espeCia'l
lel('nf.e no 111.1'1:' res{}rita ao ad,iootivo,, a fim de assenta,rem que 
co qnalificatlvo de noblllarchicos t.ant.o se relaciona com o 
Allb.~l.antivo t.H1ulos quanto com o snbsbanMvo condecorações,, 

E' esse o raciocínio·: 
cSe fosse Intuito do legislador ligar a idéa dP. «nobreza• 

ttnlcamcnte ao~ t.ltulos•, enc teria poRto uma virgula lo::to apóg 
a palavra «c.ondecoracõt>s, e p,or este modo, s'eparado o~ dous 
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conceitos: do um Indo, «condecoracôes (de qualquer espeeie)l 
~do oulro:t, titulas nobiliarios:.. Ou então teria inv'llrtido a 
phrase c dito: «muto&' nobHlarchlcos ou condecoracl!es.:. 

Argumentos de filigrama. A virgttla, após a palavra oon. 
decorações, não seria recommendavel, ·nlio só porque se se~ 
g·uc n conjuncção dis,iunctiva ou,• condecorações ou titulas 
nobiliarehicos, sinão ainda porque separaria o primeiro sub~ 
otanl.ivo, condecoracõc·s, do qualificativo estra.ngelro, que lhe 
é tnmbem applicavel. · 

A lembrada inversão da phrase, - titulas nobiliarios ou 
condecorações estrangeiras, - !.orna-la-ia duvidosa, parecen
do que o adjecf.ívo «estrangeiras, n!io se refl'ria a t,itulos. mas 
a cnndccoraoõcs, não obstante s•er certo que, embora no temi
nino, poderia envolver tnmbem o substantivo titulas. Em to
r!n caso seria um ambiguidade na lei, que devia RtW evitada, 
Tndiscutivel, porém, é qUB a osso argumento, fragíl c incon
cisl.ünte, poderíamos retrucar com vantagem; si o pensamento 
do legislador con5'tltuintc fo·sse o de equiparar titulas á con~ 
drMrnçóas~ para somente vedar acceltaQlto de uns e ou.tras 
que tivessem feição nohiliaría, cm vez. de dizer, como dtsse, 
os !JUO aéceítarem condccora·ções ou títulos nobilinrchicos es
tramreiros, diria: os quo acccit:arem títulos e condecoracões 
nobílinrios .estrangeiros. Ahi é insophismav(.)] que niio só o 
llrl~ioP,f,ívo estrangeiros como o qualificativo nobilinrios, não 
obstante estarem no masculino, havia tambem de abranger as 
condecorae.ões, porque a regra geral, em mat.eria de concor
dancia, é que «sendo os substantivos de gencros difforcntes 
pôr-so-á o ad,iectivo no '])lurnl na torminaoiio masculina:. · 
(Profes. Carneiro Ribeiro, Serões Grammaticaes, pag. 594). 

A verdade, porém, é qu c á propria intorvret!l.IJ[o gram~ 
·matical se ajusta perfeitamente a opini!io dos que affirmam 
quo o preceito eonstitnciona,l nos prohlb.e. ncceltemos qualquer. 
condecornc)fio estrangeira. E' ostc 10 dlsnositivo C'on·stltuoio
nal :· 

«011 que ncceif.arcm condeoorncões on titulas nobiliar"hi
cos estrangeiros .perderão os direitos politicou 

(Art.. 72, § 29) • 
Pela simple~ leitura vcrifica-·sc que a llonstitÍJiçllo véd~ 

a acceit.ar,lío do dist.incções de •Origem est.rnngelra, representa
das: § 1 por· condecorações: § 2. por t.itulos Pobíliarchicos,. 

O adjectivo nobiliarcllicos não está, forcosamento, pelas 
leis r! a ATammatica, ligado no subst.nnf.ivo c•ondec.ornçõcs. Elle 
qualirica apenas o nome f.it.ulos, porqno. como vimos a idé11 
de nobreza ·não f(O prendo ás d!stinor,11cs condecorntlvas: no 
contrario, lhe~ rí inteh·nmcnte csf,ranha. Si a Co,nstif.uiQiib· 
prescrevesse. por. exomplo, ccondecoraÇI5es, 'títulos nohiliarios 
e cnr·goi'\ remunerados estrangeiros:. todo. gente estava :& 
vl!r clarnmcntc quo o nd.lcctivo cst.ràngc!ros se r..elncionario. 
t~nho cmm o .~ubsl.antivA. condQcoraçlles, quanto com os nomes 
t1t.ulos e cargos ... mrt.s nmguom. teria duvida de que o adJe~ 
ctivn remunCTados, npozar de nnt!lrlor a 08tr:nmmiros, só "() 
referiria n cargos c nlto t.if.u lo.~." pOrque a idéa de .reinnnero.~ 
cão. npezm· de não sr.r íncompat.ivel não tem comt.udo · Jb(aç!r. 
directa ctom est.ns ·clisf.incoõso hnno'ri1'icn~. O mesmo'' nllo Sf\ . 
dá com a palavra titulas, •p.ois ha títulos que conferem pre
dicados ·de nnhrrr.n. o l.il.nlns Ido mtlrn honorifiooncin, taes 
çomo os nçndcmfcos, liTêi·arios e ~oientiticos. E ~1,\,ito. acer-. . ' ' . ' ... ,. . . ' ' .. 

' 

,, 
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tadamento andou a Constituição nosf.e .ponf.o, est.a.bolecondo à 
dist.inccão entre condecorações e t.ltulos, para vedar a aooei
tnr,ão das primeiras de qualqucl' ·especte, e· tolher sómente 
a de t.ilulos de natureza nobifiarla. As condocoracões sr.í() ô 
roRt.abelccimcnto de ordens honorificas, incompatlveis com ~ 
re,;imen · domocrat.ic·o, que f.onhr,., verdadeiramente, por base 
o principio da igualdade. ·Ellao constituem um mcentivo ~ 
vaidade nas exteriorid~Utcs da 111111 expressão mais futll •. 

EHas insnflnriarn a prnga do s•nrvilismo, como meio 
mai~ effiolonLo ou condição ~~ssencial á sua facil obtenção., 
Os títulos acadcmicos s!to, ao contrario, um .est.imulo ao tra
balho fAcundo da ln!.elill:(enr.ta, um justo . premio nos estor•• 
r.os do homem que r,e distingue na sciencia ou nlls let.ras. e,. 
portant.o, absurdo seria ~ectar-se a ncceitacão · dessns dis
tincções, que não são offr,recidas pelbs qo·vernos, mas quasl! 
sernpro conferidas por Tnstit.ut.os e academias, sem :PioQSive~ 
int.uito de suborno. Detrlai~. a Const.itutclio só t.ollieu /fto!f 
nncionaes noceit.arcm dt. governo estrangeiro disl.incqões e 
mercês honorificas que clles não poderão obter no nosso 
proprio paiz e, neste caso,· e~tão o~ titulas noblliarios e as 
condccorncões do qualquer natureza, extinctos no Brnsil pelo. 
§ 2• do nrL 72 do Pacto Republionno. . 
. 'E• prohlbida qr; )lovo brasileiro ll aeooftac!lc rle toaa u 
qualquer condecoração .estrangeira porque a Cons.tituicão 
não permit.to o uso de condecorncões nacionaes, que a nin
guem. entretanto. póde conferir o nosso Governo. 

, E' permif.tida nos nossos cidadãos a acoeitaclto. de t.itu
fos acadcmicos dr; ·origem estrangeira, porque 1 legislacAO . 
patri•a lhes reconheceu o direito de usarem qualquer desses 
til.ul.os, obtidos no tpaiz. . . . · 

E' ovident.e pois, qm não na 11m s6 argJtmcnto tle valo~ 
em que Re possn est.eiar a douh•ina !leA'llndtl a qual ~erin li
cito ao cidndílo b>:>aslleiro o uso do todas as · condecomcões · 
que nllo tiverem caracter nobi!iari.o. A absurdo t.ão grosse~ro 
não chegaram o~ nossos constituintes. · 

, . De facto. A Oonstil.uicAo reóublicana brasileira não po .. 
deria. nesse assumpto. sor mais frouxa, malq complacente dG' 
que todas as const.if,uicõ~s dos povos cillt.os, inclusivo O!'! . 
mais nfferradas aos habito!! aristollraticos, gracas o distin. 
cçiiÇs hlonorificas. A propria Constituiclio do Imperio, ent.ra 
nós, não consent.ila que cidadãiJ brasileiro accóit.asse conde
cornciio estrangeira de qulilqtler natilrcza Min licença do Im
perador. A violllciió dosse preceito . importava om JIL1nlcA~ 
mnlor do que a perda ele ltlroilm politioos, Elia ·determinava: 
a •pertla de nncionalidndo :· Dil-o expressnment.e tl seu ar-
tigo 7•: . . ' 

<Perde os direitos de cidadão !lrasileino 
I I I ; !tO j o o o o o o o o o I o o of '•'• .. • •o r.! I I • • i o • ol ",o; • O '•"'-1 
\ 2 - o que sem licença do Imperador aoceitar '3mprego, 

pensão 'lu t:'ondcoorncão de qualquer .paiz estmngelro.» 
Ainda ho,ie na Delg1ca. 11n Jtalia, na Holllmdn; com sorcm: 

pnizes monarchicos, não ó licito aos nncionl}e.q rMeberom 
disl.incçõos dosso natnrcza, sem prévio e expresso consenti
mento do seu rei. 

· Nn Belgica ,iá a 101 do H de ,julho d~ 183:!, a rscpeit.o da: 
O!'dom dr Lenpotdo. declarava, Ttn seu m·f .. !J•, «~ie a conde
coraç.ão do nma ol'deJYl estrangeiro III~O póde ser usada pe
los belgas RBro ntJtPJ'lZ!lçlio do rei.lt, ,('l'liéoi'le du Code P6· . ' . '. '• . ' . 
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1:al n. 2.:317, Chauveau eL Hélie.). Essa dispo3ICii·) lrm o 
soa. r vmplemenl.o no Codigo Penal. 

Na Holluncla a ConsLituiiÇ~ão so expressa l.nmbcm em ter
mos eategoJ•icos: 

«0 rei e, com o scll consenUmento, os príncipes de 'SUa 
;:asa podt)lH uccP-il.ar orciPns estrangeiras a que nii.o esteja Ji-. 
t~urla ucnhuma obriga~üo. Em easo algum, 05 outros hollan
dew~ ou os estrangeiros ao serviço do paiz podem acceitar 
fJI'll(!li~. 11 i 1.llo8 ou d ign idad~s estrangeiras ~rm1 a,.Jt•n· izn~tilll 
e~pecinl rJo rei» (al'L. 07); A!Ji a prohibiçã:o va~ além do nu
CJ.t:nnl. e:;tendendo-sc at1~ aos estrangoil10s qll'e est.ejam ao 
SCJ'VII;O tio govet•no. 

·?lilo e ll.'Enoi! positiva a Constituição italiana, no art. 80: 
~l\'1uguem póde receber condecorações, títulos ou pcn·· 

sües rlc uma pol.encia cstrangcin sem aut.ori~acií:o do rei.» 
CmimwnLando o art. 106 do Codigo Penal, qu1!. complel.a 

esse f.IJ:'flc•silivo constituinte, pondera Ugo Gavazzi: 
· «Ne 1) adirsi ehe la ragiolÍe per cui si ric!Jicflo l'autorina

.ziono siu. snlamcnl.e fiscalc, ii governo de! Re pt•ima íli CDU<!<Jr
delu deve UCCI!/'I.asi se ii cHI.adino sia O 110 degno ui portara la 
dueornz1one deve accerl.arsi se ii ciLtadino sia o no de;nw di 
'(JOI'la!·e la d'ecorazionc deve accertarsi dei motivo t!llll in .. · 

· dusse I [I Sial.o strnnicro a conferida.». Dei d,diUi ctml.,.o la 
/pu/Jlica. Am:m·il]islrazione, pag. 148', 

A mesma cxigencia 'ilo consenLimeuto do governo ollsr:t·-
va-se na Fran~1a, paiz rcpubl i cano: 

«En c c qui C,Qnccrne . los dtlcorations éLrang~rcs, diz Gar·
raud, ii est. de régie qu'elles ne peuvent être ~.cceptées et por
tées par un Fmnçais, qn'avec l'autorisation du chct' de l':BLat, 
accord1\e dans dos condit.ioncs déterminées). ( l'raité Theoi'I
quo ut Jlratique riu Droi Pénal Francais. Tome 4, pg. 33~). 

O a1•1 .. ·25!) do Codigo Penal, pune a violação desta regra 
com penas do pl'Í81ío por seis mezes a dous anno~. . 

· dl suffH, esclarece· G maiO!' dos criminalist.as J'rancczes, 
ilOUJ' qu'il y ai!. drllil, que l'incnlpé ai!. portt! une decoration 
li!I·angér.•e; sans avoir rcçu du .gonveruement fl'an:cais l'auto
risal.ion de l'acoopl.er e da la pOJ'ler., (Idem pag. 337). 

Na Su i~sa, pai':r. essencialmente democraticu, a inLerdiccã4· 
é mdical,' não consent.indo a Consl.ituicão que nenhum fun
ccionario, civil ou militar, acceite ou conserve títulos 8Ú coo· 
docm•ações do qualquer cspecie, dados por govemo estrangeii••l 
E' posi l.iva e terminante essa prohib~ç~o. consigna~a no .~llu 
numero -I 2: 

«1-es memhres dos uutorités fédérales, Ies fonotionnaire• 
civils el, militairos de la Confédéralii>n, et les représentilnts 'qiJ 
les commissaires :l'édrlranx no penvPnt. recevon• d'tm gouver·
noment. ét.rangcr ni pensions ou J.mitcnienl.s, ni t.ilrflS, présenl.~ 

. ou d1!coml.ions. S'ils sonl. dé:ia rm possessiotl dl' pensions, elo 
f.ires ·oü de LMcoraJ.ions, Hs devJ·ont renonccr' rt ,jouir de leuru 
pensions cl. ;\ porlo1· leurs titres el. lcurs·décor:liions· pondant 
ln dtmle de lem·s 'l'oncl.ions. 'l'oulefois leH cmplc,yés inférieurb 
pcuwnl Mro anl.orisés par le ConsoiJ· t'•lclérnl n T'ecevoir lenr~ 
pensions. tOn ne pettL,' dans J'aJ•mtlc f~dúrale, pr.rt.cr ni déco
rut.ion ni· til1·cs ucCLmlés par un S'OL!Verncmcnl. ótrunger. 11 

' .. , 
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es~ interrJit a Lont olTicier, sous-ollicicr ou soldat d'acccptel 
dos disf.inctions do co genre.:., . 

Ahi está. Nenhum milHar póde acceitar condecoracõfl~ 
estrangeiras, ainda que Livcsse o consenLimenL1 do seu gover-· 
no . .Si ,iú as possue, deve J·emmciar ao seu uso, durante a1. 
·suas flillCtlões. O mesmo se dá com o funccionnrio civil, a nã.:l 
SCI' que se lratc de empJ'f}gados subalternos, com autorizaçã9 
do Conscll1o l!'ederal. · 

A ConsLHuição norte-americana estabelece, lextualmenf,;•: 

«No tif.lc of nobilisy shall bc gmnLed by Lhe United · 
S!al.es, and no pm·son liolding any oftiee of profit or· 
trusl. under thom shall. without lhe consent. o! the 
Congress, accepL or, any lll'escnt, oniolumenf, oi'fíce, or 
Lil.!e. ol' any king whatever from any king. princer, m· 
foreing state.:. (:Scccúo 9) • 

4ÜS Estados Unidos não concederão titulos de nobreza; 
t• nenhuma (lCSsôa, que exerça cargo retribuído ou de con
finn~a ~ob o seu· governo, acceiLará, de qualquer rei, principn, 
nu Estado estrangeiro, present.e, subsidio, emp!'ego ou titulo 
ele qnalqucr grncro, sem o consentimento do Congresso.~ . 

. E' tamhm not.avel a amplitude que leve a prohibiciio 
constitucional neste paiz esscncialmeut.e republie;,ano e libera .. 
E' vedada a acceita;ç:ão de presente, subsidio, emprego ou 
.titulo de qualquqr gener.o sem consentimento do Congresso. 

Note-se bem . .Tá não 1í o .Poder Executivo, mas o Legis
lal,ivo quem concede a permissão. Sem esta não é licit.o aos 
que exercem runCQôes {lublicas acceitar de .'l'l't\1, princi·pes ''li 
:F;r;tados cstrangeir·os, ·presentes on ti tu los de qualquer natu
reza. 

A Constil.uição do Mexico, do Chile, Perú, TJruguay, vae 
além da Constituição a.mericana. Estende a f.r.dos os cida
dãos a prohibição ele acccifarem empregos, distior~ões, título~, 
coildrcorações, sem pr·f\via c especial licença ,ria Assembléa ou' 
du Congresso, sob a pena de perda dos direitos politicos. 

Do exposl.o, conclne-se: Nlio conhecemos uma só Const;-
. tuif;ão na Europa ou na Amarica, que permif.ta ao cidadão que 
m.mce 'fnnc\;ões publicas no seu pai?, acceif.m·, independent.f:i

'Jllentc de autorizacã·o, licença on consenf.iment.o do Poder 
:E:xwnl.ivo on Lcgislat.ivo, condecoracões dadas por chefes r!e 
411 ai quer Estado estrangeiro. 

E por que haveria de ser o Brasil o unico. povo culto do 
mundo que adoptaria, sobre o assumpto, princípios tão frou
xos na sua improvirlencia, tão rlesleixados do sou patriotismo, 
tão complacentes na sua moralidade? 

Mas, felízment.e, não é essa a nossa doutrina constitucio
nal. Cont.ra olla se levanta a tradição do nosso direito polit.ico 
e se oppõem os eloment.os historicos do discutido, mas clnris
simo f.exl.o const.itncional. 

De facf.o, para demonst.rar es·sa ultima assever:v:ão, basta 
lembrar qtw t.odos os projectos, anteriores ú. Const:Huição vi
gnnf.e. consignam a pJ•ohihioiio rle acoeit.ar qnalqum· IH'asileiro 
condecornç,jos do qunlquAr espe~ir, dadas por Governo e~
trangciro, sem licença elo Governo, 
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O projecto da Commissilo, nomeada pelo Governo Provi~. 
sorio, preceil.uavn: «Perde os direitos de -.:idndiio brasileiro:. 
porrlom-se: ' 

· · ·o 'ciu~; ;;m· ii~onca rfo étov~rnó, ':icc'e'uã~ ~inri~õiõ,' ~im's'ã·a:: 
títulos ou condecorações <!e qualquer governo esf.rangmro. 

Os do Govm·no Provlsorio r.st.nbelecem. · 
«Os direitos de cidadão brasileiro c 

•••••••••• ''· ............................... , .. 1 

por acceil.a()fiQ ele empreg-o, pensão, conclecoracão ou titulo es
trangeit•o, sem licença r! o Poder Executivo Federal». 

A proposif.o, escrevo Joiío Bnrbalho nos seus conhecidissi-
mos Gommrnlnrios: · . 

«Condi.1Cornçót'B ou titulas estrangeiros, segundo o pro
.icclo do Governo Provisori, (nrt. 71, § 20) poderiam ser 
accp,if.os, mas mediante licencn do Governo brasileiro, sem a 
qual n n::;t·nciado incorreria na perda dos dircilos de cidadão., 
A'fl Congresso niio pareceu isto bnsf.ant.o; npprovou a suppres
sfio das rofHidns palavras do nrtir;ro n parngrapbo cit.ados, para 

· os nccrrscrnt.nr por (orní!nrlns do rcprcsnnt.ar.!c Bnlbõcs a~ 
~ 2'!1' de fJ\111 orn tratamos, o qne tm•nou ab.wluta a proll.i/Jiçáo 
de ncMitm•cm. ns m.P.ncimrndas distincç/Jes lwnorifir.o.~. 

O ponsamcnt.o, pois, dn, Const.Huint.o ficou assim cvidon- · 
cindo do modo clnrlss!mo. 

'No nrtlgo f!Uil facult.nva no braAileiro n ncee!tnclio do em
prego, prn~fio, .condocornr,úo ou W.ulo o~t.rnngeiro, mediante 
liconcn elo Govnrno. o CongreAso votou a supprcssão rias pala
vras - condncornçõcs ·ou t.itulo estrangeiro. No nrt.igo oilr!o se 
dfJCinrnvn f!Uil perderllo lodos os dircit.os polit.icos os cida
dãos qn~. para ~o isonf.nrem dfl qunlquP.r onus. imposf,o p.etns 
lei~ da Republica, nllogarem motivo do crença reli~iosa, o r.nn-
grosRo npprovon n omllndn nclrlitiva - ou ncccltnrom condo·· 
cnrn(:ürs o titulas nobilillrchioos n8t.rnngoiroA. Dl'ssn fórma é 
de todo insoTflJ.i8mavr.l que o pensamento rlo~·legislndot·es era 
lmpndlr, r:! o· modo abRolut.o, a ncccilncilo o o uso dest.ae di· 
~tinrcõcs hnnorlflons. 

A h! cst.l\. Nem n. Const.if.uicllo do' Tmperio, como vimo9, 
nnm os nroJccf.oA do Consf.it.ulciln. nn Hcpttbllcn, permit.t.iani 
no clrlnrlflo brn~llelro ncceltar livremente,· por seu mero alve· 
drlo. condncorncõns de qua.lqurr rspnclo. por mais simples e 
modnsf.n quo fosso a sua nnt.ttrnzn,: exi·ginm todos o .consenti
mento Mmp.rc do Governo. Como admlf.t,lr-so, pois. que n: 
Const.it.uicfio vigente ten1111 est,nbeleDido preceitos, nesta ma
terln, do todo nm todo cont,rnrioR no diroUo univerAnl e infrin
gei1Jt.rs das nossas tradições pnlit.icns relntlvns ao nssumpto? 

E' nossivcl flUI;\ tenbn. bnvido um nouco dr. rir:mr nn prohl
biçne nb~olnl.n do tnxto cnnAtft.nnionnl .. Mns q1w desvnnt.agcmi 
do ll'rnnrln vnJt,o nos podilm vir de nllo eer per.mitf.ldo no ci
dorlfln brnsilriro nng-nlnnnr-sr r.om n~ ot1rop~Js dessas in
~it;nins. que t.nnt.o s~rvirl·am pari\ ost.rmulnr M ex:plos~ce dessa~ 
vnidndns suprrfhms. Ulo esf.(lrrls nn snn ~xhibiç.fin, t.fio ridi
CUIM nu Aun fnf.i!idndn? 

Em !flln ollns onJJt.rfhnlrlnm parn n nro~pcridnrle, o cn
crrnndccimcnto ou a gl()rfa, r!n Brn~il? O simples. consenti
mento, porém, dado o. todos os nossos patriclos, pnra acoeit~-. 
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rem de potcncin osf.rnngcira qualquer distinccão honorifica :i 
revelia ou sem autorização do nosso Governo, é quo poderia. 
cnrtamnntc, trans.formnr-so cm uma fon~.o ele mnlcs incalcula· 
vp· .N • d · . JS para n 1 ·nr.ao, nmnaça a, nm casos especws, nos sena 
mf.crcsS"os mais sagrados, qnll)ã, na sua honu e na wa int&-
gric!arlo. ,, 

Por fsso r) fJUO nií.o hn nnr,.i'io cÚlt.a ri•J mundo, que não t.cnhn: 
f.omnrlo mod idas nennt.nladorns contra esse incont.estnvel pe ... 
rigo, impodinrln, com sáhins rlisposicõcs, consignadas nns suas 
Consf.if.uiçõrs o Corligos •J>onnrs, sp faça rlr vmwrns rstraugei
rns nm insfrnmrnl.n cln polit.icn internacional, on uma mo!Jda 
honorifico MHYJ crue SI! comprem nos nacionaes condeooenden
cins, favm•rs r snrviços qnn nrm Armprr o srn paf.riof.ismo lhe!! 
permiU.irin. prnMnr·. 

l1f'Cron1Jrcnrlo r. pro)r,lamnnilr. !I inflnrnci~. ljllt' nsRas dis
f.inc()iin~ honorifieas nxcrcem sobre os homrns, dr.clnra, nas 
suns informncúns. o Sr. Presidente da Republica: 

«1\fnifns inf.crcsscR nossos. reeent.nmenl.n dobntirlos 'no e~
t.rnn!l'eiro, f.rrinm slrlo snfisfoifos com maior fncilidndn c prom
pl.irliio si o Brasil pudesse recompensar com uma veneraç&O' 
QS csfor~os do que o a,iudassem .:. · 

'E' possivol qno nssim fosse, porqun n hist.orin. nos t.em 
mosf.rnrlr. quo ns condecorações não só hlío sido frequ~mtes 
vozcs, um poderoso inst.rumr.nt.o do corrupQiio n rlc suborno, 
como t.nmbcm. qunsi sempre premeiam menos os merit.os da 
virtudo c do t.nlr.n1o rio quo ns dodicnçõlll' pns~nl.lO~ r. o~ servi
ços dr cort.r.zllo. 

NaA · proprins informoções qur. nos n·calmm dü ser romr.t
tidas nnolo Rr. Pres·i-rlrnln da fl.rpnblicn, S. Ex. confr.ssn: . 

~Nn.s visif.ns nfficinrR a qur acima nlludi, passei por em
bnrnr,.n·s srm contn. no tr.r dél offct~ocer rf,q pe.~.~on.q pnstn.~ á 
m.inha rlis}Josiçrio, nnf.a\"r~ls pr·l'n posi~ii.o . polit.ica, pela. c'tt.r.
v:nr:in. milif.nr. pela .~if.unç,ão dú fnmilia on de forLnnn, uma lem
brança elo rrcnnht:'cimcntc• do Brasil â.~ nttcnçcic.~ e serviços 
prestados nn. seu. r~)17'1Jscntante.» 

Al1 i CSI.ií. 
TivcR!lr po.rlirlo o· ~ct.nal Chrfc da Nn~ilo ofl\nrc.ccr r.ondl'·· 

coritçüc·s ~m nome elo Brnsil n nllas niio tr.rinm sido cm .in~fa 
rcco,rnpr.nsn nos mr.rif.os J'r.ae.s do !l!l'rnciad·o, on na. CX>prcsgilo 
de S. F.x .. ~nm for.s·f.emnnho ORI.Cn!'.ivn cJ.n sr>rvicos asslg'}ln.lnrlos 
á Pnl.rin. n1r 1í Humnnirlrrdrl>, Ao cnnt.rario. Elias fo~rinm ;;ido 
dnslinncl.n;:; :1 pllgnr nU.rncües r. scrviçoos 'prcst.ndos nn nosso re
prrsnnl.nnf.c pr•.l::Í.~ pessoa~ post.ns á snn .rJ.isposiçi1o, nns visitas 
off'icinl\~ qnr fir.~rn a pni~os csl.rnngnlros. 

Essas declarnr•õrs, frH.ns nnr .orgfl.n t.ã.n n.n!.o!'iznrlo, r.on
st.it.uem nmn. i'Ufnirs'l iva ,insf.ificaçfin- rio nosso· preceito con
stitucional. 

A vrmlnrlo ri nnr a nossn Consf.itui~iio foi, nesse parti
culm•. •rlc imprMn.vrl rigor lngico. 

No n.l'f .. 72.. § 2.", r.sf;nhei!'Cor: 
«A Brnnhlirn nfio nrlmift.r. privilrgios rlc nnsc'J•mrntn. nr,~

conhr.r,~ fl'lrn~ r!~ nnhrrzn. r nxt.immr n~ orc!rns 11onnrificns 
cxisf,r.nf:es r tnrla~ 11$ ;;nu" nt'(II'Ognf.ivns o reg-nlias. hcm como 
os f.ilnlo~ 110hilinrehiros o do ConMilJO .l> 

Docrot.undn n r.xUnc~üo das orrlcns honorificas oxistontPs 
e todas ns s.uns prerogutivas o ·l'ef;nlins, elln expressnmentG 
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prohilliu a acccil.1ção de conclcDoraçõcs esLrangeiras. O con
Lllario seria um dispaJ•al.l! inconcc!Jivcl: Jll~rnüLtil• que o .lll'u

·sikiro uccc-il~ de govrJ•n,:• csl!·anho meJ'Cl's r disl•incçú~.s lJiliJ 
11ão lhe podem ser dada;; pelo Governo Nacional; conse.nl.ii· 
no uso de d·is.Jincçúc;; hnnorificas, cotiferidas pelos chefes dü 
oui.J•os Bslados. q.ua.ndo pJ"ohibc a conset·var;ão daquollns ontãn 
üht.ida na s11a propJ•ia. .Fal.ria. 

Os disposil.i:vos do ar-L 71, ll'tt.t·a b, e do arL 72, § 29, for
mam tml todo homngenrn, uma doutrina plenament.e ,iu&l:ifi
cavel. A ConMit.uição impede aos ()ida:dãos brasileiros acci'i
iarem condecoJ~Ji)Úi'S '' til.ullos nobiliarchicos est.rang·ciros» não 
s6, ,i<i o dissemos. porqne essas grayars off·iciaes de favores ho-
110l:ificos podi!Ul exercer certa influ·cncia Cl ser uma at~ma di~ 
suborno ,;obre os I'SJlÍI"JLO> vaidosos e supret'ici.aes. amantes di~ 
frívolas exteriodddes, sinão, princ.i)Jlalmente. ,por·qu!l •:.soHlil 
merces de simples veneras honorificas, silo inteiramente l~on
tl•arias á essencia do regimen democrat.ico de plena igualdade 
sociaL Na ace.Ha(·ão de «empregos e pensões» ,iá não se no:' 
d.epam nada. dP incompatível com a índole republicana da~ 
nossas inS>til.uir.õrs d·e.moct•rut.icas e a hyporthesc de suboJ'!lo 
fica üc t.od{l a.faslada desde quando é irnprescind~v~l ·á legi!!
midad'r dtt acceHa\:ão o Jl!'flvin 'consent.ijnent.o do no:~so Gn
''erno, que cm ()ada caso concl\c.J;o exammará o.s mot1vns ri<'
'Let'minanl.<'s da offerta c as conseqncn1cias da permissão; Qual 
o principio ele ·politica o qnal o p1·ece.ito de moral que impr.-· 
diria ro~se a.prove·iiada por um paiz estrangeiro <a. capacddadr 
f,oclmica do 11111 scien·tisl.a .nac.ional uma vez que o no·sso Go
verno veril'iqur. nnn rrsull.a1• para nós. dtJsse fact:o, qu!IJlquer 
incoJwcníenle? 

A Constil.t,ição, poiH. si foi i:'igorosa na sua condemnaçiío 
absoluta a t.odas· as di LhlC\~Õcs honoPificas, 'quer decorrentes 
de til.ulos nobiliarioH, quer do ordens cavalheirescas, foi lam
bem. pOJ' issll mesmo. d.c• i.ntrans,i~enlo fidolida.de aus Si.'tlli-

. menJ.os .flrmocraticos quP sn cn}ISuhst:mciam no principio da 
ignaldadt• de l.odos uerant.e a le1. 

Do expo.sl.o vcri'fica-se que não ha nr.woeiroil de. sophis
ma·s qne pm;sam rmpana1· n brilho ou obscurecm· a luz d(l~sa 
verdade: a acceilai;ão de qualquer cóndecoração cstrang.eirt! 
determina, r.m nosso paiz. n perda dos direitos políticos, 

Tudo mais ,será desenvolta sophisticaniío do tox!.o comti
tucional por uma exege~r condrsccndentê, qne ti•ansige com 
um d·i~posil.ivo claro da nossa lei fundamental em arU.en'.;.iio 
a hallif.os a!'istoc·raf,icos e vaidades incompaLive-is com a e.s-
sencia do nosiio r•eg·inwn de J)erfcita igualdade republicana. · 

A s.cgunda part.r da indicação. apN•sentnda pe.lo digno re
prcsenl.anLil do Piauhy, qtm· ainda qur diga essa Commis~iír 
«COmO COllYi\ll'l qlli' SI) enf.enda a lei li, 569, llO qno C01l1CCI'fl') :\ 

'prNht e [•r.acquis·i\~ão. ihs dh·c•it.os polit.icos c dr eidadãn hr:t
silcii'O, pt•opondo t.ambrm as alt.r~raçõos ·que for2m prcc:isns 
para a·cccntmw. de modo insophismavel. o pensament.e el'.fr
ctivo do l•stnrl.nl o rrpnblienno». 

A lni JJU.rll!ei·cl.o legislativo em quest.üo nada innovou rr,
lat.ivn·lllfml.~ {Js cnusas drflf)rminant.es da perclu (]os dirci!o~ 
politico~ e de ciçladão br!lsilciro, 



• • 

I 
I 

SESSÃO EM 19 DE DEZEl\WRO DE !fl22 112J 

Limit.ou-;w, como m·a do seu dever, a ropt·Dduzir Lex
luahneni.IJ as dispo~i1,:ties sobre o assumpto, con,;ignada;, na 
Conslitfl'if:ã<'. Em (llllllpt•im_rnlo, porém, do ~ :l" 'Jo arl. 71 
da nossa 'Mg·na Lei, ·elle estabelece, nos arts. 3" e 7", ~s 
condi~:üc~ c o pt•ocr.~S(I da. 8ua roacqu isi~:ão, a qual Be fará 
morlianlc um rlccr<•Lo d(> Poder Executivo. Essa u·Llribuição 
Liuda ao .Pt·esidl!llle da Hepublica, embora não Lenha ~1do 
muHu feliz, J)Ol'QIIe hoJe, IHn fruce das sciencias. crimino
pemws, não é po~sivcl ,jnsLi l'icar-sn a fa.culdade, conferi·da ao 
Chefe do E~tado, de indultat• c comnmtar pc!Hl:s, comtudo nã0 
nos fJ&rcct' po~sa ~cr i.axada do inconsW.ucional .. Elia o seria 
si fosse concll)ciida, comn está nu decreto, com o caracter de 
cnmpPt.encia exclit~iva, pot·qu~ 'Lol'naJ•ia a rr~habilHacão, qu11 
é um direito do cidadão, dependente do arbitrio, por veZes 
caprichoso, do Prcsident,e da Republica. · . 

Acerca, porém, dos arts. 2" e 6° do mesmo deereto, não 
'nos é possível deixar de reconhecer ·a sua indiscutível e cla
morosa inconstitucionalidade. Elles dão ao Poder Executivo 
a competencia privativa para decretar a perda do2 direitos 
políticos e de cidadão brasileiro. 

Não ha maior aberração das normas ,!onslilucionaes nem 
absurdo de mainr enormidade em dirego publico do· que 
esse de transferir ao Poder Executivo attl'ibtliçües exclusiva 
e substancialmente judiciarias. em materia de julgamento 
criminal e applicação de penas, maximé em assumpto desia 
natureza, de inexcedivel relevancia, onde a punição infli:. 
gida é a degradação politica e a perda de nacionalidade. Essas 
disposieões não podem ser mantidas. Urge a sua revogação .. 
E hem' avisado~ teem andado os Presidentes de Republica, 
deixando de cumpril-as, porque .. nulla teria sido. imposta por, 
elles, a applicaçãü dessa pena. 

Pt·opomos a mbstituição desses artigos por outros cm 
que se dê ao Supremo Tribunal Ft;deral a wmpetencia ex
clusiva . para conhecer de.sses casos, julgai-os c punil-os de 
accôrdo e.om o preceito constitucional. 

As~im, pensa a Commissão de Constituição que ao de
creto legislativo n. 569, de 7 de junho cfe 1890. de\:em ser 
apresentadas as seguintes modificações: · 

Art. Ao Supremo 1:ribunal Federa.! compefe conhecel'l 
dos casos a q9e ·se refel'Cm o Ul't. 71, § 2•, lettra b. e o ar~ 
tigo 72. § 29, da ConstituillÜO Pederal, c julgai-os em pri
meira c unica instancia. 

Paragrapho unico. · .o\o procurador geral da Hepul•lica 
compete pi•omover a acr;ão contra os infraotoros d11sses pre
ceitos oonstitucionaes, logo que tenha conhecimento da exis
tenc ia dos factos que determinam a perda desses direitos. 
A qualquer cidadão brasileiro cabe tambem o direito de 
levai-os ao conhecimenl•o do Supremo Tribunal Federal. 

Art. A reacauisiçiio não só dos direitos ·de cidadão 
brasileiro, bem como dos direitos políticos de cidadão, po
derá tambcm ser decretada pelo Poder Logislal.ivo Fedct•al, 

Art. Ficam I'evogados os arts 2• o 6• do citado de-
creto. - Antonio Mon·iz Sod1'é de Aragão. 



INDICAÇÃO N, 4 - 1921 

Ri?que1•imento n. f - 1921 

Enviei, ~m tl.lmpo, 110 Senado, para oCÍr presente á Coll'l• · 
missão de Jlodcrc.s, o documento authentico comprovante de 
que cu não assignei nem devolvi ao Minisl.crio dos Estrangei
ros da Belg·ica a fórmula imp1·ossa que acompanlwu a conde
cot•ação com que aó s·raude democrata a· glorioso Rei, nosso 
hospedo então, Albm·to I, OI'irulho do pcnsamen~o constitucio
nal e da fé polcjudora da idade contcmporanea, app.rouve dis
tinguir ao .\l0 Vico-Presidente da Camara, como o fez, na . 
mesma occasião, aos outros ·membros das mesas das duas 
Casas do Congresso e aos Secretarios de· Estado c altas au
toridades civi-s e militares do palz. 

O fac~o de eu ter usado em ooremonia offtcial ofd'e
recidas á Sua Magestade essa condecóraçiio, que, aliás, :não 
confere a ningucm fóros de nobreza, não poude mais tarde 
ser admitLido nem tolerado, no seu stricto caracter de gen
.tileza arll)diua, pela sophisticaria politica dos Condes e dos 
Grã-Cruzes c . medalhados ostensivos que passeiam a todo 
instante aos olhos da Nação a sua fidalguia dinhcirosa e ·d'nti
leiga e aoti-republicana. · -

Não podia nunca ser incluido entre lacs o meu modesto ', 
:tardão de Academia, que cm mim cobre apenas a auseucia 
absoluta de quaesquer outros titulas ou diplomas !! s6 vale 
pela certeza que me dá de que sou tão pobre disso tudo hoje, 
que entro nesta casa, como quando comecei a minha vida no 
·logar obscuro de revisor de provas. 

Achou--se, na circumsta'ncia um pretexto, o unieo pos~ 
siYcl, para o cffeito da mascarada politica premeditada M 
.tréva c visando o rasgamento do meu cliploma. Um velho 
advogado de mais de setenta annoa, que já se manifestara 
de modo diverso na m~teria, em parecer autorior, dado ao 
Sr. Barão Smith de Vasconccllos, accudiu a reforçar o argu
mento de meus inimigos com dez ou vinte linliazinhll:S de 
redingoto c luvas, mas parecidas, entretanto, com um ensaie 
de primeiro annista de direito. · 

. E outras vestàes fardadas . e paízanas, l.nmbem por me 
lfer1r, so alarmaram com o e·scandalo, sem ter sequer o cui~ 
dado preliminar de correr os olhos por este recinto ou sobre 
a;i mesmos. 

A maioria do Senado cortou cerce com o peso numericn 
de seu voto essa inaudita o ridicula conjuração contra a ver
dado eleitoral, c cu aqui estou· para dizer e para provar aos 
meus pares que não· mentia, quando affirmava qut> não t.inhn 
aoccitado a condecoração, motivo da celeuma tão futil quanto I 
a outra grita que simultaneamente se levantou por ter sido 
eu eleito, depois de 12 anua-s de Deputado, Senadcr, no Go~ 
,verno de um irmão que polit lcamento nada me r:!eve, como 

· eu t.arubem politicamente lho . não do~o cousíssima alguma, 1 
111ão tendo nenhum de nós dons n menor culpa de que lla,ia 
acaso por ahi, cm outros lares, descendencia encillendo · de I 
tristeza o tronco illustro o progcnie. 

S1 não bastou que cu ,junl.asse .a· papelbta om branco, a 
ser .devolvida ao Governo Belga, como signíll de minha I 
pcquiescencia á investidura, quero completar Q meu gesto de 
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lealdade republicana, depositando em mesa, não já a alludida 
papeleta, cuja autheuticidado foi aqui absurdamente discutida 
e duvidada, mas a propria condecoração em si mesma, na 
sua caixa, com a corôa real belga impressa na tampa. E' 
evidente que não póde ser só para mim a prohibição de guar
dar esse mimo ou essa ,ioia, como recovdação da audiencia 
e encontro pessoal, com uma das maiores figuras da lmma
nidade c do seculo. 

Parece mesmo o castigo melhor que lenlw a jmpôr ao 
'boche l'CCalcitrantc que Joi na Camara a vergonha eterna da 
unicn voz dissonanl.c contra a doclaracão de guel'!'a á Alie
manha. 

E' Lambem simultaneamente um couvil.e aos. outros pu
ritanos da Republica para cumprirem sam trausigencias 
accommodaticias o seu dever. . · 

Em carta aberta, que Lerei a ,honra de endereçar a S. Ex. 
o ·Sr. Ministró da Bclgica, explicarei do mel•hor modo e ao 
publico esta apparcnlo falla de galanteria, que não deverá 
nunca sor tomada como uma dcsattcnção ao glorioso paiz da 
Europa o ao seu immortal soberano, que vivo no nosso cora
ção como um scmi~deus da bravura e um Jogitimo heróe da 
:liberdade. 

lrul.icat;âo 

Existe nesta Casa uma Commissão, qeu pretendem reta
;Jhar em duas, a do Constituição e, Diplomacia. Antes que tal 
divisão seja feita, acudo com esta indicaçã.o, a pedir que os 
autorizados .iurisconsultos o internacionalistas do Senado 
se pronunciem diante desta venera· de Grande 'Cav.alleiro da 
Ordem do Leopoldo II, dizendo sobre a exacta intell i gene ia 
que se devo dar lá Conslituicão da Republica no seu art. 72, 
§§ 2• c 2!l, c como convem que se entenda a lei n. 569, do '7 
'de junho de. 1899, no que >Concerne á perda· e reruJQuisioão 
dos' direitos políticos o do cidadão brasileiro, propondo outro
sim, na alludida lei, as alterações que forom precisas ·para· 
accentuar do modo insophismavcl, aquillo que acaso verifi
car ter sido o pensamento offootivo do. estatuto republicano. 

O assumpto ó gravo demais o não ·póde passar como sim
ples episodio burlesoo de uma contestaçi'io eleitoral sem 
base. . , . 

Requerimento .. 
· :Requeiro tambcm que, além do necessario pronunciamen· 
to da Commissão ele Constituição o Diplomacia, fique a !\lesa 
do Senado incumbida do pedir ao Governo que informe com 
a devida urgencia se tom conhecimento do que cidadãos bm
sileiros receberam. usaram e acceilaram títulos nobilia!'Cihi
eos ou condccol'açõcs estrangeiras, quaos os nomes desses ci
dadãos e pOJ' .que motivo não foram até hoje processados e 
punidos na fórmn da lo i n. 5ü9. 

Sala das sessões, .25. de maio do 1921. - Fel·iz Pacheco. 

REQUERIMEN'ro N, 1 - 1921 
' -Roqueiro que fiquo a Mesa do Sonado incumbida rio pr.dir 

~o Governo quo informe ,com a devida ut•goncia si tem conhe-

• 
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cimento de que cirladfios lwasileiros l'!'erbrmm, '"'aram e 
ncccHamm l.ítu!o;; nobilial'eliicos ou condrcorar:i'íes cslmn ... 
A'r!iras, qunes os nomes rleBsi•s cidadãns o pnJ• que n10Uvn não 
J'oran1 até .hoje p!•nce~sados e punidos na I'ÚI'Ill!l da ]I)Í n. 56!>, 

Sala da;; sessões, ;!;j. dn maio di! 1!121. - ,li'clix Pacheco. 

.l\!l>NSAI.Hl:\1 IJO Sll. I'HESIIYI,N'm IH lll>PUHLlCA, Pl\gS'I'.INDO AS 
INPOilMAÇÕES PE/ll/).\1:! EM VlllTUDil Du /UlQUI~AlMEN'I'O DO 
8/\, SEN,I/JO!l FEf,IX P.ICJ!IlCO 

Jo:xmo. sr: .Presirlenl.e rln, Senado Federal ·- Por men
sagem ele 1 dcsf,c mcr., pede-m é Y. Ex., cm nome do ;gcnado, 
inffll·mr. «si tenho coJllhccimcnl.o de qU(I cicladfí.os brasileiros 
roccboram. nsaràm c arlccitaram f.íf.ulos nobíliarchicos ou 
condecorações estrangeiras, quaes os nomes desses cidadãos 
e por que mnl.ívo não foram ai.~ 1hojc processados e punidos 
na fóJ•ma da lei n. 15;69~. 

'renlho a honra do l.rnnsmit.t.ir ·ao Senado· as informações 
snlicífadas. 

De scicncia certa não se.i que cidadãos brasileiros · ha
jam acceit.ado e usado titulo~ nohiliarchicos conferidos por 
(,:overnos estrangeiros. 

·Cansta-mc que a algun~ conferin o Summo Pontífice o 
lil.ulo de reonrlo: 'ab~tive-mc, todavia, como os meus anl.eces
Sfll'es. de averig-uar o facto. por· nw parecer que não incide 
na sance.ão da lei n. 559, r! e 7 rle junho de 1899. 

Tacs títulos não ~ão nobiliaríos, não dão fóros de no.;. 
.bJ•exa, não outorgam qualquer pt·crogatíva · ou regalia espe
cial, não se l.ransmitl.em por heran(;:a, não cst.ãn inscl'iptos 
no J,ivro rlP 10uro da Tf.alia, não figuram no almanak de Go
llha. São distincçücs que nenhuma paridade Irem com os 
brnzües da antiga r.:avallarin. que não nUcnt.am rio modo al
gum cont1·a o principio .da ilgualdado perante n lei, inscript:o 
em nossa Constíf.u i cão e só pela identíclarle do nome· t11ar
mam os zelos llemocratJ.cos dos que .contra elles reclamam. 

· São honrm·ias eonccdídas. não po.1· um gnvcmo - estrangeiro 
propriamente dito. mas .por nma autoridade ospíritual. · a 
mesma que. independcnl.o. rio Jicen~.a rlo Podei' Exllcutivo do 
Brasil, nomeia para aqui ~aNlcnes, arcebispos; bispos c mau
senhores, sem quo .alguom jt\mais SR 1.ivcsso ll'lllbrado de ful
minar os nomeados com a privação dos rlírcí1.os de. cidadão 
hra~ilciro. Accresce que, a. acccilação de laes mm•ces, ím
porl.a para ns catholicos um signal de obcdirncia á aufori- · 
dadr. dn seu .chofe nspil'il.ual, um devm• rle sua cr·en~n. e por 
motivo rJr, crença. rJiz a ·Con~Litui~'ão, nenhum h1•asileiro será 
J'll'ivndo de sons direitos civis nu politicos. 

Quant.n a conrlecorações, posso fornecer nsclarecimontos 
mais· precisos. , 

•Com snguranr;n. sei dC' nm hT'Usiloiro. JWlo menos. que 
I'I)CCheu varias condecni'UCõrs P~l.rangeipas '·' its poz ao pcil.o 
cada nma pol' sua vez. nos banqnef.cR or.ficiacs ·quo lhe for.a.m 
offcrccidiCis pelos chefes 'de Esl.aflo rtc quem mm·ecen essas 
i:lisl.incçõAs. E' o act.nal P!·esidenl.o. dá Republica, assim a:,'l·a
ciado .por· oec.asiiin fia visil.a q.no, n:nt,cs de assumir o Go
vemo, fez a alguns paixes 'fla Em·opa. 

Confesso que, na occasião, accoil.oi essas in:signias. que 
se usei naquellns solomnidados, tmicurr:·cnLe :por entender qu& 

• 

I 
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me não era lkito res}XInder ooni urna indelicadeza á cor~ezia
~ue, na minha -pessoa, ·fazia:m aqJJCJ.ICS chefes do Estado, de 
quem -eu .era hospede. AI,<! cntao, como nunca pretonrdcra 
taes fa\'ores, Jámais tivera cu 1•aüio p.ara estudar-lhes a na-

. tureza e a signif·ica<;ão nem para examinar os effeilos da 
·sua acceitação, em face da nossa Carta r:onstitucionaL Dei
xando-~mo, por ist,o levar ao sabor. d'<t opinião corrente, 
que considerava prohibida· a aoceitaciio de toaas e .:;uaesquer · 
co'fl(]ecorações, . ten.tci evitar que me fossem dada~ taes me-r..: · 
clls. Como o ll!ão conseguisse, recebi-as, o as usei por dever 
de elementar edrwação; mas não as acceitei no sentido 
proprio da expressão, isto é, não assignei o documento 
que,. pelas leis e praxes regulador.ns da concessão, é condição 
indispensavel da sua validade. A Constituição falia em 
acceita1•, e a· acceitação não é o simples reilebimento material 

.· ·da cousa, é, •sim, .um ·acto jurídico que presup:põe, da· parte 
· · · de quem o pr:atica, o animo d1! possuir a cousa ·como sua, 

com as vantagens e onus a· .elJa inherentes. 
· Hoje, o falit-ó se reproduzir, não seria só a razão · de 

cortezi·a int:ernacional, que me dictaria o mesmo procedimento, 
mas .f.a.mbem a· convicção em que estóu pelo estudo que fuí . 
obrigado a fazer, de que a ·Constituição não -véda a· acceitação. · 
de condecorações que não esteja ·tigada a idéa da nobreza. · · 

· Nunca fui cont.rario ás condecorações. E' • i-nexacto que 
. neste assumpt.o.já tenha pensado de miJdo_diverso. No Con
gresso Constibuinte. votei sempre poJo respeito· ás existentes,. · 
pelo direito de crear novas e pela &dmissão das estrangeiras,, 
Não ·é que as .ambicionasse. Tei!'ho dado provas reiteradas de 
que me não tentam essas honrarias. A verdade é que não per
cebi· então e ·até- hoje ainda não pude· .perceber o mal que 

· possa advir , á ·Repu})U.ca do . facto de. reconhecer e proclam-ar, 
os serviços dos seus: filhos. · 

, • '· I ' . 

. Ora, a condeooraoilo mula mais é que um tcstomu'll'ho os-
. tensivo de que o candidato .que a usa prestou, na scieneta; nas 

artes, no commeroi-o, _em. obras de beneficencia, nas relações . 
, interriacionáes, çtc., serviços assignalooos á Patri11. ou á Hu

manidade. Elia tem· con·corrirdo em todos os te'!l!POS para a . 
prostferidade e a gloria das nações com despertar a. .emulação 
entre homens; accender e exaltar em todas. as .. almas a co
·ragem,. o dev-otamento,. o espirita· de sacrificio, todos os talen
tos, toda:S as virtudes. Elia estreita ;as relacões entre os povos 
e facilita a soluÇão dos negoeios.entre os Estados, Muitos in
teresses nossos, recentemente debatidos. no· estrangeiro !•eriaril 
sido •satisfeitos eom ma-ior facilidade e promptidão, si o Bra
sil •pudesse recompensar com .uma venera os esforços . .dos que 
o ajudassem .. A falta dessa recompensa. nos colloco\i por ve
zes em situação de grave "inferioridade e difficultou sobre
modo a solução pleiteada. Nas visitas offióiaes a que acima 
alludi, pa,ssci por emba.raços sem ·conta, no ~er de. offerecer ás 
.pessoas postas á minha dislJosicão -:-- notã.vei-s pela posição 
politica,. pela categoria mihtar, pela situacão d·e familia ou 
de fortuna. - uma. lembrainca .de reconhecimento do Brasil 
ás aLtencões e serviços iprestados ao seu rep1•esentanLc. A illu
mani,dade é e ha da ser 'sempre assim. Nenhuma nação te1n 
o direito de impór ás óutras os seus pontos de vista doutri~ 
na:~;ios, sp. bretudo quando ~err-am, pela sua origina-lidade, dOO! 

. di.cta:mes d!l razão e d~ J~U~a .. Qllem :vive 'cm· soci·atJade, sej~ 
. . S1J - :Vol. X . . - 40 
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do i•nuivid'uos ou de Estáctos deve começar por adaptar;_se ao 
.ambiente que o circumda. Não são taes mercês que prejudi
cam as instifiujções: ó o abuso que deltas se faz. Os Governos 
que as distl'ibuam com criterio, moralidade e justiça, As leis 
que estabeleçam as cO'Ildições dessa distribuição, como . fazem 
pára1 os ilargos :publicas, os postos militares, et...1. '. 

· Aliás, a ConstiLuicão, se extin'guiu, cbm as regalias e pre
rogativas correspondentes, as .ordens. hongrificas' existentes ao · 
. tempo em que foi votada não se oppõe, nem pela sua lettra 
nem pelo seu· espirita, á creacão de out!las ordens. que não 

. o~>nfü·am prerogativas e não at.tentem, assim, contra o prin-

.· 'o'ipio da igualdade; E a Rept.jblica a tem comprehend,ido assim; 
41'nto que, já 110 regimen consLituaional; Meou as ·medalhas · 

·militares. Que são na realidade as medalhas militares do. de-
. creto éle 19!H, si não condecorações ? Si, oomo se objecta; estas 

teem grãos (muitas aliás não ·OS possuem) designados por 
nomes dífferentes, aquellas tambem os teem e'tpressos . por · 
c!asses ou p~lo metal .de que s·ão · fabl,'icadas. Grã-cr~z, · offi-
mal, cav~!~e1ro -. medal~a de ouro, de prata, de. bronze - , 
onde a d1fíerenca substancial.? . Todas ·são .destmadas. a ·galar- 1 

doar .s·ervi1;os na .pro.porc~o. da sua. q~;~a!idade .ou do ~eu · ,uu
mero, e ern nada contrar1am. o prm()lpiO da 1guald8ide ·legal, 
desde que não conferem q3rerogativas e· regalias~. · 
. O ·que 1é de estranhar é. que só ~m relação. aos militiÍres · · · 
a Republica tenha pensado desse moJo, . como si os : serviços 

. prestados ao Brasil pelos c i vis não· i•nteressem . 'tambem ser · 

. reconhecidos. O militar que conta certo. numero de annos áe 
bons serviços póde trazer ao peito uma .medalha que procla
mará esses serviços por toda a parte e em todas as ·occasi-!ies; 
por que não conceder igual direito. ao {unccionario civil ·nas 
rr:esmas condições, ou ao cidaaão que se tenha salientado por 
acções nobres e uteis .ao Estado ? · · · . · 

' ' ' ' . ' ·, l ' ' ' ' •' • 

. . . . Em m~~:teria de titulas e C?ndecorações, é mist~r .distin· 
. gu1r os nacwnaes e os estrwnge1ros. Quanto aos prJme1ros, as 
Constituicões. os extinguem IPOl' amor. ao -Pf'incipio da ·:'igual
dade. E' o que faz a nossa no art. 72, § 2•: cTodos.•sãoJguaes 
perante a lei, A Republica· não admittll privilegias dél nasci ... 
manto, desconhece fóros. de nobreza, e, extingue ·as ordens ho-.. 
aorifica:S e todas. as suas prerogativas e· regalias, bem. como 
os títulos ·nobilial'Cihicos· e de conse~ho~: · . · · . : . 

, . ·: , . ' " . .' 'I , . 

. Quanto ás C()ndeooracões e ti tu! os . estrangeiros, porém, 
não é e.ssa propriamente a razão que prohibe acoeital-o, :visto 
que taes distinccões não teein ·effeito fóra do. paiz' de 'origem; 
e, sim, a influencia. que o Gov~rno que as. ooncéde póde exer
oe.r sobre o agraciado, reoónheoldo. á munífioiencià de que é 

· alvo. Por isto, as Constitu!ólics em. geral não vedam de ~ado 
absoluto a acceitacão de titulas e condecorações estrange1ras; 
exigem ap.enas que não sejam ao celtas áem !loe.nca do 'Go'
vérrio; o pedido de licenca representa deterencla á soberania 
e ao mt>.smo .tempo, l!lbre-lhe. ensejo de examinar sl.ha ou não 
iJÍconveniente na aooeitacão, da graça offerecida,. · . · · 

Nesta .particular,, cas condecorac~es .fi os tltulos,· .como 
aliás. acontece na.leg1slação .dos O)ltros povo~; :l'p,raJl! se!llpro 
equiparados, ·entre nós, «as pensões e empregos), ·. . .· ·· 
.. . Assl,m, a Constitu~cã~ dó .Jmp,e~!~ •. ar~; . 7~, , fl!BP-li~Im·: 

Perde o'!i dfrelto'!i de llldaillíci n'l'ae'll~o .. , ,o q~e, sero 11~~ça 
. -. •''· •' ' 

• 
• 
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·dO. J:mpeJ•aclOJ', ·acceit~r «em.prego, pensão ·ou condeco~acão:. de 
'qualquer .Gove.rno · estrangeiro:.. . · · · . · 

. Pro.clamadil,\a~ ·:Republica, a· commissão · nomendá pelo · · 
Go\:orno .Provisorio para elaborar o projecto da Constituição, 
adoptou a mesma regra (art. 87): «Perde. os direitos de oi-

. dad.ão brasHeirrt:~. ·.·~. que, sem liee~ca ~q Governo, aoceitar 
. . 4:em preg.o, pen~uo, .. t1 tuJo ou condecorao.ao de. qualquer ·Go-

verno · estrangeirO) . . .. 
' • Nãó. vari'ou de orientação o Governo Provisório ao orgll-' 

nir.nr; o!le pr()Jlrio,. ó projecto .. que submetteu li Constituln-
. te:,~· .. _ Perqem:..se. (Ç>s di:eritos de cidadllo brasileiro) •.. por 

. aocc1tacao de . «emprego, pen.~o. condecoraofto . ou. titulo es
.' t:angeiro~; sem licenÇa ·do o Poder Executivo Ji'eder'al,. (Ar-
tigo 7J) ... , , .. · . . . . . . · . · . 

. , . . ·Foi o C~ngresso Constituinte .que anerou o systema, sepa
rando os :ctJ~ulos e. oondecora.oões das pe~sõ.es · ~. e.mpr.egoa-.. 
mantendo para os empregos e . p.en~es o or1ter1o tradicional 
d~ )i.cenoa, dó: Govern.o · (Co11stituioll~, art. 71 § .2•, b.) e pro-' 

. h1b.mdo. de mqdo.,. abl!tlluto, a. aooeitaollo dos outros. o (Const. 
art.. 72 § 29) • . · · · · . · . · 

. ·•· ......... ·.:A ;~ueo:JUotÍvos~ tl'ria obede~ido o· Con~r~sso? E'. possivel 
. o.· que o aos.\seus.·o)ho.s a influencia. estrangeu~a .pprv.entura ore
. . sultante da ofte. rta d. e .condeo .. ora9ões, ainda ·que destitui das. de 

· ' .. off.eitós : nobiHarios; fosse maior gul'. ·aquella 'ique póde ser 
' exercida. por me!~ ,d~ empreg~s :e pensões·? ~~o é acredita~ .. 
· . vel. Ser1a grosse.1ra mcongrueno1a; Si um nacional .é :susoe

ptivél de' .seHsubô~d'tnado por uma·. condeooraolo estrangeira, 
· · com .niuit·o· l)la.!or

1 
fa.ollida.·diLo. será. por uma pensiío ou um ·. 

·. emprego: · ··· · . ·.· . ·· · · · 
· • · · · o Só h a· um~~ exp)ioacão plausível .. · .·. . . . .. 
··. ··:. · .• ·O· Congresso. Cpn~('~n·inte . éonsiderou, de: uma parte, as 

·êórideoorações não no1iiial'ias, de outra as· riobiliarias, e,. en-
·. . tendendo que da ailce!tação das. ~;~rimei~as, m~sin~ se1n lióenoa ·. 
· ... ,do iGoverno; . nenhu,m maL advma ·á.s mstltUHJI.Ies, deli as ·nlo 
· . cogitou: ·quanto,'porémi~ás .condeéoraoões nobiliarias, como-es 
· ; tas,. embora lrioa'pazes de e!fé!l.os jurídicos 'no Brasil, escan- · 
.. dalizariam:o .oàrion ,da,;iguaJdade, .que· em termo.s .~ão potem-

. ··• ptorios 's~. · estava consagrando na ConstituiQãtl, prohibiu-as 
• · ·· de• mcido:·(orrilal.: ocOs que aoceitarem conde(iorsoões· oú Utulos 
i· . noblliarchiéos: éstrangeiro~ . perderão ·todos os ·direitos poli- · 
•• 

0

• t!oos• . 
. ·. ·.·· .• I .•.•• T~ntil ê~ta:v~ 'rio espírito .do :Congresso . es~ distirioollo . que 
.... ene juntoü,'o o adj:eotivo ~nobilia~chloqs) ás palavras ·coonde.oo
. .raoão· ·ou t.1tulo estziange,ro:., que eram as ~o projecto do Go-: 

· ·· ·.· 0\:erno ·Provisor! o'; ~isto é,• ·ao pa~.so ,que. este se referia a cqual
. · quoe1•• .titulo ou condeoora~ão estrangeira, l'mbora. para tornar 

a. 'sua· acceitaoll.o ·· del)eridente do Poder · Exeout~vo, a COnsti
tuinte, restringindo-lhe o conceito, alludiu sómente ãs oon

. doooraol!es l'. ti.tulos cnobillarohioos,. :Ficou, assim patente a 
. . :sua, .orientação; exi~lr lloenoa para a aooeltação de. pensão ou 

·· · f)mprégo (art. 71: vedar a aooe~tacllo de oondooor~oões e u
t.ulos cnobililú;ios• (art. 72, § ·.29);· permlttlr ·as. conaecorncões 
l'. titulas de outra ordem. · . o · . . 
· · ·Pr.etcndc-sn ·que· n• ad,junooão. do ~estrictivo nobilinrchieos 

.t.eve por lirn li'io sómente subt)'w)l.ir á regr~ prohibitiva os ti
. tillos ácadem,ioós,·sôientifloos, etó. ,Mas !J.etes titulos, por is~~ 

' . 

' 

• 

1. 

o, • 

\ 
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,que não trmisg't'idem a regra da igualdade. legalnem são n'ieios 
de suborno, estavam já excluidos por sua propria .natureza._ 

. Si· o · qualifi<,at.ivo «nobiliarchlcos• :cta expressllo .;_ eon. 
decorações ou titulas nobiliarchicos estrangeiros-•• restringis. 
sn apenas a idéa de «titulas), a lei ~o re.sentirla de riova .e .. 
incxplicaw.l incongruencia, pois não seria 'possivel atinar com 
a razão pela _•qual a Const.ituic!lo prohibisse- ctodas e 'quaes·. 
quer• condecoracões, ainda as não nobiliarias, que são gracas . 

·. de. infc.rior .importancias, e dos ti tu los, mercês de maior valor 
só vedasse os cnobiliarlo.s:.. Na ordem Cie idéas de ·que .nos:oc. ·. 
cupamos, titulas e condecoraoões· são· matarias· da mesma na.- . 
tu reza e rl•~vem, pot• ,isto:. estar, sujeitas a normas. identicas; 
Não 1ha razão para pre.screv.er totalmente as condecorac11es e 
autorizar parcialmente os ti tu los. Si ha' ti tu los eat.rangeii'oe · 
que não são riobiliarios,· com!l os de conselho; ÓR acàdemicos,. 
os postos militares honorifico~, .etc. _cuja- acceitacão o. silencio· , ·: -. 
da lei autor·iza, ha.condecorácões qtie teom por unico objectivo·· 

, ;premiar sorvicós· e cuja rwohibição não .· . .encontra ·apoio; 'em. · · 
nenhúma razão de or'dem. nioral ou jurjdica. Sifosse intuito 
do legislador ligar a idéa de nobreza. unicamente aos. tilu1os,. -·. 
elle teria .posto uma virgula Ioga após· a palavr'a· cconde
coracões:t e por .este .modo, separados.·os-tdous:conceitos·: de· 
um .lado .. «condecoral,)ões .do qualquet• eii!pecie) ·do .. outro 
ti tu los. noliiliarios; Ou então, teria invertido 0:: phz:nse e dito:< 
«til.ulos nobiliarchicos· ou; condecora;eões:t,.· Como es!Já, p~em. , .·. 

· rerligida a. lei~. o qualiffcM.ivo nobiliarah:icos. tanto • restringe •. _ ... 
· ctitu~os•. éomo econdecot•acões;, .o ao interprete corre, o dever,

de accei tar as pa'layras:tlo . acto· legislativo· tal quaH'oram es· 
criptas, sobretudo;_ quando so mostram M· perfei~o.· accôrdo. com .. , 
a·lo!hca e o bom·senso. ; . .. · · · · ·, · 

Dir-se-ít . que a Cônstiiuição; que :extingue' as ordens. h o.:. 
·norifieas cxist.rnLrs no Brnsll, não póde. per.mit.tir o . uso das: 

. cst.ràngoiras. . · ·· · · ' . . : . . , · ' , · > 
· Por quo lião ? : :. · , - · . ·· · \ · ,. 
. . ·As nossas ordens honorificas cónf«!riam; na rihrase ·. da. 

1 ConstHuição, cprerogat.ivas o ·regalias), e fói isto o qile se·. teve 
em vista abolir,. por .amor tio. principio· dil igualdade: consa;.; 
grado n.o mesmo texto; .em quanto'.que·as,ordens .estrangeiras 
não teem, nem podem ter fóra' do seu ;naiz essa 'signi:l'icacão; · . 
A~~ disso, a distribui~ão das condecoracões nacii:maes. :Qoctia; 
ser mstrumento de corrupcão e exercer. assim influencia per-

. . niciosa no caracter do .povo. Foi ·mesmo esta uina . da·s razões · ... 
. : ' . .ínvooapaa pelos ·q~:~e. promoveram .. a SUÍ!. . ex:tinec.ão, COÍl)Q lie O 
· . remed.1o. para corrtgJr .o. abuso fosse abolir. a funccão. Ora, :as 
. . CO·)ld~coraQÕCS est_rangeiràs não· são, por. amor': de nós;,su&~e~ . 

. pttve1s ·de taes abusos, nem, portanto, capazes de:. taes.·e:Ueitos; ·· 
. .E' possível que no pensamento dê,f,a!guns 'dos que sugg~~- . . · 
~1ram á Assembl·éa ·Constituinte· essa.,mrovidencia estivesse .. a ·. 
mtenção d_e genol'alizal-a a. todas as~:' copdecoracõ,es: outr011, 
to~avta, nao ·a votaram eom esse nr,opQstto. Como· .quer ... que · 
,ReJa, o cr.l't.o é que ella, com. a contéxtura que se lhe deu na . 

, .. ·' 

. CI.lnstituiç·ão: não comprehende :·as·· condecora:~õés · nobi'liudas, 
~onform.e demonstrou de; 'moctô:· irrelorqu'ivel· ·:o eminente 
Sr. Ruy Barbosa. . : :: . · · · . · · 

O q'ue ,ha. 'j)OJ1ém,. de .. mais r'elevante nesse' modo de' de- · , 
fepdor a lei, é que ao lado do Sr:~·Ruy Barobsa está o proprio 
~Senaao. Com effeito ha apenas dims annÇ>s, a '31 tle j\llht. d~ 

\ -.. . . 
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:l9Hl\ foi approvncio peJei Sepado o P,rc;>jcpto de l<li n. 102, o 
qual, entre outtas prov.ldenci~S,· per~Itle. o e~:uso de quaesquc~ 

. condecorações· estra~s:e1ras nao .nob1htar,1as,: R~cusado pela 
. Camara este dispositiVO, de cuJa constJtucJOnahdade e~:tmha 
·duvidas, n.·Commi·ssão 'de Constituição e Justiça daquella 
Caso: do Congresso, o Senado a 2·9 de .dezembr~, manteve-a em 

. nova votação e desta sorte proc'lamou porfe1tamneto Je.gal o 
· uso das condecorações estrangeiras que não conferem tJ.tulos 
. de. fidalguia. · · · .. ·.·. · . · · · ·. · ·. , · · . ·. . . 

· ·. ·· · .. ,Ora,· são desta, natureza as condecorações ,que receb1. ·Ne
..• nlhuma dellas dá. aos· seus membros fóros de nobreza. Todas 

· ·· • . ....:. a,de-Leopoldo, da Belgica, a de São Mauricio, da Italia, a da 
Legião· de Honra, da Franca,: a do Banho, da Inglatõfra'; a de 

. ·· ·ct.ristcr, Torre e Espada .c' São Thiago, de Portugal, .e a do Me-
rito, do Chile, - toda& são · a~cessiveis , a qualquer cl.asse so

, ·,cial e·:valem .apenas como recompensa moral de scrv1ços, ga
.Jardão do saber, premio de virtude, ou; como no meu caso, 
. méro signal· de · cordialidade nas relacões i!lternacionaes. Em 
alglimàs, cómo ·a da Banho·. c a de ühristo, OSI estrangeiros não 

. são·, siquer,'.admittidos no. caracter de membros e·J~ectivos;'.em 
·..... outras; como as da Legião de .. Hom·a e de Leopoldo, não con

-traem. nenhuma obri<ga:~ão com o Estado, não prestam jura-
mento, no figuraril nos quadros ... · . . · . . · · · 

\Vem se diga que ·.ao tempo da Constituição não '/havia- con
.decorações nobiliarjas. Havia muita!l, dentre as quaes se po
dem citar as·do Tosão de Our;o~ na Hcspaniha; do mesmo nome, 

. na Austria; da Jarreteira, na Inglaterra;·do Elephante Branco, 
. - na Dinamarca; da Agúia Negra, na Prussia; do.s Serahpins, na 
'. Suooia; da Annunciada, na.ltalia;. do Leão, na Noruega; di} 

Santo'André, na Rusáia;· 6 do Chrisanthemo, 'nó Japão, .QUe 
·equiparavam aos, soõerl!lnos e OhefeSI de Estado os que dellas 
fitassem .parte, e- as dai Corôa e ·de: Maximiliano José, na Ba-

. · viera,· de· Pio. IX, n.o Yaticàno; de Maria .Thereza, Santo Es
tevão e.J .. eopoldo, na Austria;.·de São Waldemiro, na Ruilsia, e 
da. Co.réai no "W,uttenberg;. que . conferiam nobrez•a · pessoal ou 

, _· hcred1tarJa •· ·. · · ·· . : · -: .. · ·· · · .. · ~- , · 
' .. · .'·, ·.· ... Ora, ,que eu saiba;·ainda nenhum brasileiro foi .galardoado 

. com ordens desta cl!issê'. Consta-me .que .Senadores Deputados. 
_...-. . .·. · Juizes,. !Governadores,'. militares, homens do· !'otras,'' eW, •.• 

• Jllm ,sido cond~coz:ados. pol',~overnos estrangeiros;· a alguns. te
.. nho .mesmo .vrsto; ·em -reumões solemnes, ·com. as· respect.1vas 

... insígnias. mas_ são. condecorações de merito ou cortezia, que 
· nonlnima precedencia lhes concedem em .relacão aos seus con"" 
· cidadãos,· são' .ordens .. democraticas.. como algue'm. ,ití as . cha.:. 

, . mou',. que não outorgam ".privileigios' nem regalias". · · 
· . . :Eis ahi as infor.maçõesqu~ J!!O occorrç·dar a')'. Ex. Uma 

' ve.z que i ent.ende ass1m a :Constltmção, apmada, .aluis, no voto, 
· . repito, do Senado . e em .·outras respeita veis autoridades, de

Jeso· mo era promover a. punição desses compatriotas. Assirp. 
1 

: procederam tambem· todos os Governos que me. antecederam . 
. '·Ainda que a interpretação do Senado não seja unanimemente 

•suffragada, basta que a materia se mostro duvidosa, como a 
.· coilsider.ou a Commissão de Constituição .da Camara dos Depu'- · 

tados,. para o .Governo,. antes--de dissipadas as· dúvidas pelo 
poder competente, não se julgue com autoridade ·bastante para 
privar .dos. direitos politicos•. os brasileiros que receberam o 

. HRar•am condecor·acões não nobiliarias, no empcnh·o, ns mais 
~ln~.· vezes, •pQ cor~::espondcr a ll!_n acto ~o· n~tonçüq. c gontilezn ,, 
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. ' 

. 
'•', . \: 

' .. ~ 
. '., 

.. 

.. ,' 
"·'· 

'_;,. 
j 

":: 

. 



ANN ABS 00 SENADO 

. 'l'enho honra de .apresentar a V. Ex. as seguranças da 
minha mais distincta considera-ção. . . 

· R iode Janeiro, 30 Ú JUnho de 1921, 100~ dá 'Independencia 
c 33• da Repul:Jli!Ja. - Epitacio Pess6a. " · , ·. , . 

O Sr. Presidente -~ · Antes de passar ú drdem do dia, . 
devo communiéar ao Senado que, .sendo escasso o tempo qUe· .. · 
resta ao Senado para os trabalhos. annuoo, e . constando . da . · 
ol'dem do dia dous OJX~amentos o a lei de fixação de torçàs de 
torra, convoco para hoje ás 8 e m,eia horas da ru:tl.te, .outra . · · · 
seSsão.. .. · ·. · ·v. · _ ... , - · \ . -··. ·· .. · ·'. · -',.,; 

. o. Sr. lrineu Machado (pela· órdem.) ~. :Desejaria saber . 
. si, neste ooso, a deliberação da Mesa. exclue a pror()ga~ da . · 
~essão além de 5 1/2. · · · . .·· · .•· ·. · . •. · · · 

, , , , , • r I • • - • 

· · o sn. PRESIDENTE :- Só o: SenadO poderl1"r~porider a 
V •. Ex., provocado .deante de um I:_aquerimento qualquer. · • ,-

0 SR .. IRINEU MACIHA!ÍO. -'- Como y, 'Ex;. s!IJie, as ilessõêà . 
permanentes· não são :permittidas .. E .se .ha séssãQ. nocturna. 
Josujaria saber qual o limite maximo desta se;;são .. , · • .. 
. . o SR. PRESIDENTE - Pelo Regimento,' a 8essãÔ ordinaria · 
termina ás 5 1/2. Sua.,prorogaoão depende devoto 'do:Se-
nado. · · · · · · · 

/, 

. ORDEM DO DIÀ ' ', ._·· . 

0!\QAMENTO DO lNTEI\101\ PAJ\A ,f 923 
. 

., - 3' . discussão da proposição da Camara dos; Deputados; nu .. ·, . 
mero 17 4, de 1922, fixando a deaspeza do 1\fini.sterio da Juetioa. 

·. e Negocies Interiores, para o exercic!o de i 9123; ·.·. · · .' ·· 
' ' : •, ,' . ' .. ' ' ' '' . ·' :·_., . ,'::. ',..:. ' ~ ,:. ',' ~ .... --~ ". . ' ._ 

o Sr; lrineu l!lachado -Peco a palavra; pela ordem. 
' . ' ' ,. . '' ... ' ·-\ ·""; ... ' . :, -. ·-· ... 

. . O Sr. Presidénte '- Tem a palavra o nobre Senador; · . ·.· .. · 
• ' • -.. . - •· 'j .. : .1_ ' •• • _:· " : •• , •• ' •• ' • 

· O Sr •. lrineu· Machado. (pela·ordem) - Sr. Presidlm~ · 
não ha emendas: sõbre a Mesa? · · . ·'· . ·· .· · • •," · · • •: . 
· · Como desejo rallar não só sobre a propQsiolri; mas·tam
bem s·obre as emendns apresentadas, peco a· ·V. Ex{ a/bondade , 
de submettel~as ,ao . apoiamento da Casa., afim qe '. qu~ eu · . 
possa ·fallar sobre· ellas, · .; · · .· .. : , ' · · 

. _ó· Eir_, PtesÍd8~t~·- ~-.':Ex; s~r~ 'att~Jldido;~ _: __ -~_:· ::·::..~ ·-. , 
,'. ' '·.·, ,: l \ . . . ·,,' , , •, I,· ., ,... .' , ~ •. . , 

. Silo lidi\S, apoiadas (J postas em ~isoussão ~s se!Winte~ . ., 
' . 

. EMENDAS 
. '• 

.. ' 
·N, i · 

Emonrla 1\ verba i3~ -Secretaria da Côrte jie Appellaclo 
o Procuradoria Geral ·do Districto .Federal: · , 

.'Qride se diz: <Officià!:t, diga-se: lSUb-seeretaritJ), e , Onde 
1 se diz:. «quatro amanuenses,, d,ill'a-se: · cquatro ofticlaest; ~ 

nomlnacão que passarllo a ter. os actuaes funcolonarios.· · 
' . . -.. . -~ . ' ' . ' ·-

' . ·, . 
. ,,·;· , .· : ,\;.'. L~ .. ' 

I ' 
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I. 
Justlficaç6.o 

' 

A presente· emenda justifica~so perfeitamente, porqu·e; 
· Conslde~do: . , 
· Qué pela lei n. 4. 555, de. f O de ·agosto ultimo, o otflolal · 

1la Secretaria da COrte de Appellação passou a denominar-se 
«sub~secretar!o:.; . . · 

' Que, portanto, a Secretaria da COrte de Appellacão · com
põc~se presentemente de: cum secre~ario, um sub~secretarlo 
(o antigo official) e quatro arnanuenses:t, (decreto n. 9.263, 
de 28 de dezembro de 1911, e lei n. 4.555, de 10 de agosto 
ultimo); · · ·. . · . '· . 

· Que, o quadro assim organizado, contendo: curn seore
l.ario o um sub.:.secretario, sem officiaes,, constitue uma anor-
malidade· · · · 

Que,' :aos actuaes arnanuenses cabe substituir o sub~se..: 
cretario, e, na falta ,deste, ·o secretario (§ a• do art. 56, do 

· decreto. n. 9.263, citado); o pelas attribuicões que exercem, 
·estão perfeitamente' equiparadas aos· funccionarlos que em 

• outras repartiçõe$ são designadas pelo nome· de coffi!liaes:t; 
Que se trata de uma sjmpes troca. de nome, sem .onus 

Pl'lrn. os cofres publicas, sem perturbacão do serviço interno 
da Secretaria,~ antes visando a sua regularização. 
. Sala das sessões, de dezembro de 1922'. - Irinett Ma-
chadd. · . · •· 

N 2 
• 

. Orçamento do Interior: 
· · . · A' verba 131 ·_. JustiQa local. do Dlstricto Federal - .Pre-
torias. · · · , · : · 
· .. :Augmente~se de 300:000$, para instalaçll.o das quartas 

Dl'etorias chie!· e criminal, em predio proprio, para esse· fim 
r.rmstruido com os necessarios requisitos e que será o typo · 

. para instaUaQII.o futura· das rnai·s pretoi'ias. - Silverio Neru. 

·. Justi(lcaçlo . . 
.· .. · · AS pretorlas esÚio 1 installadas, corno ée sabe, em prediós · 

.· de .aluguel. sem nenhuma dignldadé para· a ' justloa; .sem 

. ner~hum conforto para: os · funcoionarios e partes e sem 
nenhuma segurança para os· seus arohivos. inclusive o registro 
civil de nascimentos, obitos e ·casamentos; · · .· . · 

· A 4•. pretoria· criminal está installada nos ·fundos de uma 
· · delegacia e posto policiaL com a entrada, por uma cócheirii 

'ou garage; a 4• oivel está em um sobrado por cima· de um 
cinematoATapho. Outras .ha sobre' padal'ins e. restaurantes. -
Silverio .Neru: · · · · 

N. S 
Verba t5~: 

Os actuaes guardas. da Escola Premunitoriu, Quinze 
Novembro ficam equiparados aos inspectores da mesma 
cola, abrindo o poder executivo os nocessarios croditos .. 

./ 
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JusU{ícaçáo 

A medtda que a presente emenda pleitea é a mais justa 
possível. Trata-se de empregados que exercem func9ões 1den~ 
t.icas, e que por isso d.eve ser tambem identica a remuneração·., 
Entr'olanto, ·não se dá isso. Emquanto o inspector tem o ven~ 
cimento de· 250$ mensaes, o guarda 'percebe apenas a grati~ 
ficação <le fOO$ mensaes, fncilmente sanava! .pela presenta 
emenda. · · . • . 

S;~la dns sessões, dezembro de 1922 •. - Irineu Macltado., 

N. 4. 

ltubrica 21 - Departamento Nacional de Saucie Pública 
-Exercício de 1923: 

· Onde ·convier:. I 

· Emende-se a respectiva .tabel!a para o fim dé serem ln~ 
cluidos '9 :600$•,. sendo dois terços de 'ordenado e um. terço 
de gratifjcaç!W, destinados as vencimentos do 'arohivista do · 
Departamento Nacional de ~aude Publica. .· . · · · · 

Sala das sessões, dezembr-o de 1922. -.Jri~cu Macltado.· 

' Justificação 

Consi-derando que, em wrtude .da lei n. 3.987,· de 2 da · 
janeiro de 1920, que baixou .com o decreto n. 14.354, de ,15 
de setembro do m.esmo anno, foram reorganizados e . ampha-
dos os serviços sanitarios· a cargo da União; · . · 

Cnsiderando que. consequentemente, .foram augmentados 
pro-porcionalmente o vencimento dos funccionari.js. da então 
Directoria Geral de •Saude Publica; · · 

C()nsiderando qlJe,, os primeiros e segundos. oficiil.es da im
tão Directoria Geral de Sande Publica. que percebiam re- . 
spectivamente 500$ e 400$ merrsács, tiveram um augmento · 
do·300$ e 200$ mensaes ; .. 
. Considerando que , o archivo. é parte integrante da se:. · 

crctaria, c como tal o comprehendo o Ministerio da Justiça, · 
· cu.{o cargo do archi~ista é exercido por funccionario equipa- · 

rado a primeiro official, ·o que tambem se veifica· na Secreta- -
ria da Policia; . . _ · 

Considerando que, . em virtude ·da re'ferida reorganizaçllo 
e amplia9iio dos novos serviços creados com .o novo· departa-
mento. o. torna um verdadeiro ministerio~' ·. . · ' 

Cnsiderando que, sendo .o. unico lirchivo· de todo o· depar!:
mento: a tendencia é patente .para · . o grande augmento de 
serviço concernente ao ~rchivo; . . -··. • ,: · . 

· Considerando. que todos os arohi'{istas, conforme o. de
monstra a tabella abaixo, pomobcm vencimentos supe-riores 

. aos do Departamento ll\,acional . de · Saude Publica; 
Considerando que, finalmente,· só por um lapso escapou, 

na confecoãol da. nova tahella do vencimentos dos :tuncQiona
rios do novo departamento, a cq·u.iuarnt~!to Justa aos do car
gos iclt>nt.icos, mencionados na tabella abaixo. 

• • • ···~i\' 
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'Quadro demonstrativo dos . vencimentos .que percebem os 
funccionarios carcltivistan das . diversas · repartições . e 

.· suas dependencias, conforma consta das tabellas para o 
erJJIJI'cicio de W928 · • · 

Vencimcnios 

Reparti~es -. Categorias 
Ministério . d~ Justiça ....::.. Offlcial ·ar-
. ·chivista~ . .. -... :. ·,·, ......... . 

. Ministerio da 1Marinha - Archi-

Mensal 

800$000_ 

vista ..... ;_ ......•.. , , .... , 800$000 : 
Supremo Tribuna•! Federal .-.. Ar-:-
. · chivista . . . . .... ; . .. .. .. .. • 800$000 
· Secretaria da Policia - Official 

:Annual 

9:600$000 

9:600$000 

9-:600$000 

. . Archivist.a. . . . .. : ..... ; . ..... · 900$000 ,tO :S00$000 
Departamento · •Naclcnal de Saude · 
. · Publiéa __, ~-i\.rchivf.sta • : . • . . • . 550$00~ . 6 :600$000 
· Sala da! sessl5es, de dezembro de 19.22 •. -'- Irineu Ma-

chado. · .·. . 
N. 5 

Verba 2.f' ....., Departamento Nacionál de S"au'de· Publica.· 
·. O Congresso Nacionat resolve: 

Ficam! divididos os vencimentos do encarregado da oon-
. se'rvacilo do ·material <·roda;nte, . feitor de garaga, feitor de · co

•, eheira .e· tres ajudantes de feitor de ooçbeira, da Inspectoria 
··-dos Serviços de ProplhyJ.axia que tiver!)m . mais de 10 annos 

.· de serviço; em dous terços de ordenado e u·m terço de gra-
f.ificacão. · I · 

Sala Jas ·sessõés, H~ de dezembro de 1922. ~ lrinett Ma-
cilada. o· 

· . Ju~tificaçllo •, 
'_Estes .seis ant.igos om.pregados, quo dirigem servi~os- dll 

grande responsabilidade, f.icaram com a ·:reforma da antiga. 
~irectoria Geral de · ~audo Publica., ~oje Departamento ·lN a
ClOnai de .Saude Publica, som ·gara.nbas .para o futuro. ,. 

São empregados que pelas cireumstoncias do serviço tra.o 
balbani ás vezes desde· ás, 6 horas até ás. 22 horas sem gra-
tificação alguma;. ' · • · . - · · · , 
' . O Col).gll'esso Nacional .fard justiça approvando a presento '/ d ... , emen a. · . . .. .. . . . . .. . · 

Sala da-s sessões; .i 9 do deZJembro dó: t 922 ,.. ......, Irinelt 
Macl!ado. · 

N .. 6. 

Verba 2f'- (Depart'amento Nacional de Saui:le Publicn)':l 
. Substitua-se a f.ubclla do .. Material · do Hospital Paulul 
C~ndido pela seguinte: · ·· 
Alimentacilo do pessoal • , ................ ,. 45 :1190$000 
Dietas . . .......... ·... ... . . . . . . . ... . . . . . . . .. ü9:568$000 
. Provisões de pharmnciu. •••..•.••. '·'·'·'·' •. _ •. : .: 31:060$000: 

' : .. 

·,· . '•. 

... ' 

i.--
"· 

.... ,.. 

... 
........ 

' 
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Material ollnioo ...............•... , .. : . 
ruumínaçllo • • . .. .... •' .... , ............... . 
Roupas, moveis e ütón~i!ios diversos ...... . 

· Combustível e lubrlficiu1tes . . .... , .... · .•. 
nonscrvacão do material . • .......... , ..... . 
l~xpediente -, . . ...... ; ........ · ........... . 
Sustento dos muare~ . . .. · .............. , .. 
'I'olephOne e eventuae~ . . ................ . 
C'onsumo de agua ................... , ..... . 

Justificaçflo 

7:4008000 
4:756$000 . 
9:264$000 

. 7.:300$000. 
:13:757$000 
2:628$000 
1:480$000 
2:428$000 

600$000. 

i t87 :t3i$fl00 

.. 
O total da verba é o mesmo do projectei da Camara; nllP . · · 

. ba . augínento algum. Apena~o por eonveniencia . do servlco 
forain reduzidas . as sub~oonsignacões· cilluminacão). ··e «Con-

. !;erva:ciío it&.MateJ•Iah•, e ltddiclouadas ·as differencas ás sub~. 
rionsignacões_.cA!iinentacão do. pessoab; para ·igualar a uni~ 
rlnde racão,;atiJria á do hospital S. Sebastiilo . e cRoupas, Mo~ 
voiP e utensilios diversos,, por ter dotaollo insufficiente • 

.Sala das sessões, 19 de dezembro de i922. ~ MiguêZ de · 
Car'Qalhú. . · 

. N. 7 · .. , 
. Verba 21• ..:.... (Departa!Dénto Nacional de. Saude 'Publica) : .. 
No . Hospital Pàula candido, em 'lllZ ·.de .dous internos a. 

:120$ mensaes, 2 :880$»;. diga~se: cdots internos a 800$ d~ . 
ordenado e 400$ de 'glilt~ficacão, 2:400$000, - . · 

' . 
.·' JtÚti!iéaçllo · . ' . . . 

,, - ' ' • • ' I 

. I ·A emenda traz a economia de 480$, . igualando os venci
mentos dos internos do Hospital .:Paula Candido aos do Hospi
tal S. Sebastião e collocartdo~cis no quadro do pessoal de no
meao~o, tal. e()~o se verifica 'desse ultim,o hospital.-, · · · .... ·· 

·· Sala das. sessões; .f.9 de dezembro de Í922: ,- MiaueZ rbJ 
Ca1't'allw. · · · . · · . · > · · · · . · 

j, ' . . 

N. 8 

Museu HistoJ•tco Naclonai - Ve~ba.Pe!lsoal:·. . .· 
' Onde se lê:· «cinco· guardas,. ;-raÚfÍÔacão ·a :OOO$;, dl~ 

se: cordonndo 2:000$ gratificação 1 :000$000,, . ·· ·· ' . 
Onde se lê: «quatro serventes, .'; gratificação . 2 :400$,; 

diga-se: «ordenado 1:600$, gratificacão. 8(10$000,. 
. Os funacionarios foram apr.oveitádils de outros minist~ 

.rios e . ·aJgnns pertencentes ao 'quadro :ae funcoionarios pu •. 
'blic'os tlnh~m os seus vencimentos diVididos em· ordenado e 
gratifioacão, descontavam .monteplo ·e tinham direito a· apo
S{!Jlf;adoría; não sendo modificado o quadro na fórma aojma, 
.NfiQarão. preju~icadps om . {;!irei to~ adquiridos. - Abdia~ 
. eves, · -.. 
' •'" 
' . 

I., 

•• 
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. N. 9 

Museu Historlc.o Nacional: · ' 
. ' . 

. Verba Pesso'ál : .· 
Otlde se lê 5 gilardas, gratificação· 3:0008 aimuaes, diga

se:· ordenado 2:000$, gratificação 1 :000~000. · . · 
Onde se lê serventes - gratificação 2:400$, diga-se: or- ·. 

· .de nado 1 :600$,: gratificação 800$000. · 1 •. 

· ' · Sala· das sessões, 19 ld'e dezembro de t9lÍ2. - Euaebio de 
Andrade. . . - -

· lua'tificaçao 

' .·. . ' . ús funool<inariiis foram, nesta nova~ repartição, aprc1Vel-
. tllid'os de outros· ininisterios e .. ídguns como· funoolcnarJOs · pu· 

blico3 do. quadro tinham' o's· seus .vencimentos divididos ém 
ordemúlo e gratificação; .descontavam montepio e tinham dl· 

·· reito á aposentadoria: ·não sendo. modificada a respectiva ver· · 
·ba ein o quadro na f&rma·' acima proposta, ficarão prejudica-
dos em direitos já adquiridos. ·. · .. ·' · .. ·· ·. · · · . 

Sala das sessões, 19 ide dezembro de :1.922. - Ewebio tk 
Antboade. . · . · · 

. N. to 
' . 

_Art; .1• n. 37. (subvénc;6e&): .. 
. , . llilstabeleca~se a subnnoão iconoedida ao cinstltuto AI
. varó · Alviín:., . destinada ·ao . tratamento· gratuito e 4 assisten-

óia de .~íanças e _adulto~ pobres. , · 
· Sala W:Ías sessões,~ 20 .de ·dezembro de·. :1.92%. - lrineu · lllacl&tulo • · . . · · · · · · · · · · · · · • 

· · \ lwtificar;llo 
,. / . 

·.· · NAo fdi ·feliz o Dêputado Honorato Alves ao Justificar na 
. Oamara.essa.· emenda ·que; -vanta.fosamente combatida por me:

• . . . . c:Ucos distinctos nessa · casá · do Congresso, chegou a ser. ch1!1-
, si!icada· por um outro illustre representante . de . cexcepcA.o . 

. · odiosa iid critério seguido pelo honrado relator da Camara:.. 
Si 'S. Ex. o Sr. Deputado Honorato Alves conhecesse o Instl
.tuto onde, assa assistencia ê ministrada, certamente, medico 
. eiriil)en~e como é, i~~ó 'éommetteria a fnJ1,1stica · · de chamar 
. cllberahdade . fnjustlfJcaveb ·. d .. acto do. Congresso concedendo 

. , tal subvenello, e multd. se admiraria de ter: considerado .cvul-
. tuááa•; à quántia .de trh:ita coiitôs .destinada ao tratamento de 

. . .nürrterosos doentes pobres (ilrianoas e· adultos), por meio da 

.·· · eléó.triclgade, ~ob··todas as sua;s· modall!fades, e, principalmente, 
.. pe)os ra1os X, e até' pelo.· 11\admm, sab1do .como é a .enorme 
. (fespeza para· tal fiin exf8'fda-; · . .· · ·· . . ·· · · · 

· : · ~in8ueni .ignora, · de faoio; 'mesmo fóra • da profissão · me
dica; o quantr:i s!io' carlssimos ·os tratamentos por esses im
portantes meios pbys!cos e em n·enhuma parte,· nestá Capital, 
os pobres~ que delles nec~.ssltam. os conslguirilo. obter gratui
tamente, como nesse Jnst1tuto, graças ao seu completo' appa
relhamen,to, e aos conhecimentos orofundos e grande pratica 
de 1Ser dJrPf\tnr e funrlarlor~ r'epntndo especialitl~, cu,io esfor-:-

'I 

.,·, 

/ 

. J. 

. ' -~·: 
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.• 
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ço em· bem cumprir a sua nobre missão jámais esmoreceu, , 
mesmo ante o sacrifício de sua saude sériamente .compro~ 
rnelLida, como ó holorio, no respectivo exercício, · · . · 

Aliás, os. relatorios da, Commissiio · do Ministerio. do· ln~ 
tórior, oncarpegada de fiscalizar as assistencias subvencionu:;. 
das por esse I~Unisterio, toem ··Sido os mais honrosos possl~. 
veis, d~monstrundo a sem razão 'dos.· motivos adduzidos para . 
a suppressilo dessa subvenção. 

' Apezar de reduzida de quarenta a trinta contos; como f<~i '. 
no . ultimo orçamento essa subvenção, o Instituto continúa 
cumprindo o sou ·compromisso, tl;'atando · ainda· este anno. quO:- ·. 
r·enta doentes· pobres (com. attestado<>l de pobreza. firmados · 

. por autorida,de~ policiaes . dos distrtc!os onde resldem)1 affe-

. ctados das . mais variadas doenças; ·entre as quaes ·.avultam.,'· 
· a,lsun.g· .de ,tumores malignos (can.cros), não só pelos. raiós·X .·· · · 
como pelos outros meios physicos. · . . · · · ' · . . · · . . · · . · 

Nilo é difflcU cahmlar-se, a:ttendendo-se.ás exigenciii'B ·de .. · 
alguns casos, que. veq)ler.em mai-s de urria. applicaçiio diaria, · .. 
o numero destas apphcações durante o annci, e que nunc& é • 

·.inferior ·a. quinze mil. · : · · · 
Junte-se ao valor~ pec~niario dessas applicações. as. d~sp~··. 

zas com a conservaçao custo;sa· .dos apparelhos, a .. subst1tm.,. 
ç.ão de peças estragadas ou ga,stas, . e. comJ!ras de outras ·novas 
e mai-s . mOdernas, pagamentos a au"iliarés habilitados ·e in· ·· 
dispensaveis (internos, enfermeiros, .. s~ventes, . mecali:ioos), . 
lavanderia, . a,luguel do predio,. iU)postos, IJ!.Z 'e forÇa, etc; e · . 
ver-se•ha que· não se póde detxa:r de .considerar . des·a:rrazoa-. · 
veis as paiavras com que se procurou .. justificar a: srippres.; 
são ,de um ,auxilio a essa institúição 4lde ca,ridadc, de· rea~ .e · · 
indiscutível merecimento,·, que tão· .. honrosa· e ·· honesta~ · : · 

.. mente tem concorrido para o beneficio da ponréza doente na 
nossa ·çapital, onde não existe, no gene11o, nenhuma assisten~ .. , 
ela offlClal. ' \ . -· · . . ·. . . < :. : .. < · 

· iEi's a-s pa,lavras com .que alguns .dos Srs •. -Deputados:(tres<. · 
dos ·qulies medicos distinctissimos) oombateram_essa 'emenda. . 
suppt•esslva: · . · .. : ·· · ' .• 

,O Sr_. Pal1i1ei1•a Ripper. (para 'en~am.inltar a .votaçâo)' ;...:.; , 
Sr .. Presidente,. quando ma1s não SOJB, por coherenCII\i es.sa• . 
-emenda deve.·.ser- rejeitada. · :·. ·· .. , . :.:' · ·· · 
· ·Conforme .disse, !W justific~r a emen~à ri.· 4f, o criterio; 
adoptado pela Commi·ssilo .de Fmanças fm .o. de não acóeitar · :. • 
quaesquer subvençpes · nova,s ,' A emenda ora em vat.açllo, :não 
trata di•S60,: mas apenas: de retirar .um auxilio .jl\ exi-stente; . 

. iDe faeto, ó ·'Instituto Alv.aro ·:Alvim, um dos primeiroS esta;. 
belecimimtos que fizeram .a ~l:ectrotherapia :-en!J'e 'n:ós, obte':e : 
do Governo ~ederal um aux1ho, .que f!>l, · a.'.prmc.lpio, de ~é1s 
40 :O !lO$, obr1ga,ndo-~e a, presta~· servtçe~s,!gmtmto~ a ' :vmte 
P.obres, todos 06;. n~ezes. ' E' . sab1do que. o;· meio . de·. fiscalizar 

· rigorosamente, SI, na verdade, esse 1nst1tuto. obedece· ó. orien~ 
t.açilo que -se traçou, prestando os serviços exigidos; em troco 
da. subvençllo concedida, é o Govevno, com!\ tem feito, •só.lhe 
confiar a subv.ençíio mediante attestado do Ministerio· do In~ 
tcrior e do Departamento. NMional de Saude Publica, que siio·
justamento ns autoridades que .remett.em parà lá os docnies 
e podem verificai' si, do facto, foram a cllcs proslnd<Js rect1r .. 
sos eloctro.t.hcrnpicos .pel.o ·instituto., . · · •· · · . 

' ' .... , ' 
,'• .. 

. .. 
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. Acontece; por outro lado, Q!;IO as despezas actua.es de Ut~l 
. cstabeleeimento dessa ordem, ·sao ~res · ou quatro vezes ' mats 
· que as de antes .da guerra .. E' asstm que, um tubo de Croo. 

ki(S, quo antes cust.ava 300$ ou ~00$, .bojo .cu~ta .do·' i :5.00$ 
. a· 1 :BOP$000. -.· . · · ·, · · · . 

1. Nilo é, portanto, ra:waveb .que a Camara,. votando unifor. 
mement.e com o Relator, de accOI.'do. com o criterio por S. Ex. 
estabelecido, de recu~ar emendas novas, .o acompanhe neste 

. caso, em que, conforme tenho. sciencia, S .. Ex. nãÇJ .está longe 
de ··acc~itar o P,edido ·qu.e agor~ lhe faço, de. m~dtfwar o seu 
parecer no senttdo. de ser mantido o que até hoJe· se tem pra, •. 

•·· .. ticado,. com perfeito aproveitamento e o.bedecendo, em ab· 
solutos, Iaos fms a que a subvenção. é destmada. · .. I. 

; ·.·.Espero que .Q nobre oollega, Sr •. Oscar· Soares, d;tgno 
flelat,or do Orçamento do .Interior,· reforme o parecer· dado á 
einenda n; .58. (Muito bem; mui~o bem.) ·. · 

1 

. . O S'r .. Joaquim Moreira (para encaminhar a .votação) - . 
Sr. Presidente, faco minhas as palavra3 do· illustre Deputado . 
Sr; J.>e.lmeira Rippor, -digno Presidente ·da Commissão de 

·-Saude Publica. · · · . · · · · · ·. · · , · . · · 
· · . · .Accrescentarei apenas que si ·os meus collegas, que n!J.ô 

conh,ecem o que é a applicacão· da. radiotherapia, o que é a· 

' '-' 

· ,.applteacão· .dos' raioil "X', por acaso, penetrassem em um dos , , 
·· gabinetes dessa especialidade em · qualquer parte, em qual. . .· 

· :~quer outro ·pai~, )la viam- de . ficar impressionados, como e.\1 ·e 

' •·: 

· .· . mUttos .. outros . ftcár,nos, deante dd espectaculo. verdadetra. 
:mente 'desolador que alli se nos antolra, pelo aspecto horri~ 

•·• .vel .de todos quantos lidam. com esse exlraordinario. agente, 
··. , com essa mysteriosa ,fort,:.a .. ·· · . , . . ' . .. . .. 

No caso ~ertentll, vel·ifica-se tà'mbern a seguinte cir .. 
cumstanc.ia: Esse notavel especialista, o Dr.· Alvaro Alvim, · 
que; · óm :t.erripo; e muito· louvavelmente,. até ·patrioticamente, 

. ' to i favorecido com a subveJ.?.ção de ~o: 000$,. para applicacões , 
· .:· em; doentes pobres, . dá rad1otherap1a, é . JUstamente. agora 

victima: desses raios nCI abnegado exercicio de sua profi.ssão, 
. mais7'uma ·dctima. da ,sciencia da caridade. Pagou o tributo du 

< , .. • cpntacto dii.Jturno; com esse perigoso agente therapeutico. . 
· · . > · EHo está actuàlmente na ·Europa, .o, porque não dizei-o, 

quasi condemnado 'pela· .niolestia produzida pelo raio X, ata~ 
cado de . uina. ·cruel radiodermite, mui dolorisissima, de que 
difficilmente ~e escapa; por ássinl' dizer; p instituto que .. eJle 

' .. 

' 

. 1functou · funcctona ... agora pela magnammtdade, · pelo• espmto 
, ded caridade, pela· solidariedade de classe de um collega que 

;o mantém,• aftrn de·, que não lhe .f_altem os recursos para viver • 
. '. · .... E', pois; tudo quanto:· ha de inais justo;· que continue essa 
. sübvenÇão,' porquanto; alétri dos serviços estarem . sendo pre-

RLados com todo o cuidado .. com todo o carinho, controlados 
· .POt' quem de'!lireito, olles 'siio de tal .ordem qüe a imporfanci.a 
· de 30:000$ naoos compensa em absoluto, porque uma apph~ 
. r.aciio do. raios "X", pelos. perigos que. ·offerece, pelos preJUi· 

1 . ws. que póde :provocar co~ a ruptura de lampadns e' dos !!P"' 
parei h os, rnuttas vezes pode fazer desapparccer, em . um m-
slante, os lucros do um mez de trabalho. · 

. Acho; portanto, como o i Ilustre collega Sr. , Palmeira 
Rtpper, que o ·nobre representante de Minas devia l'etirar a 

,.~ua emenda. (Muito ~cm,· m1dto. ·bem.) • · ' , 

I. 

I' • 

·,I·, 

'.: 

I• 
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O· S1:- Mctettó Junim· . (para oncami~har a vo~açãd)' -:-· 
Sr. PJ•rJsHicntc, conhece bem de. perto o que é o gra.nde co,. 
ração ~oneroso do ·nobre collega ·Sr. , Honorato Alves. Estra
nhei, fiquei absor:to por isso, diante do máo sentilnento, que 
se· rcvola 11essa emenda que tornou o n. 58.· · 

. V. Ex;; Sr. Presidente, que possue aquel!e alto espirita 
·de .i~1;;tiça,_ que é. a !Jmior gloria. para ·o homem, tomará .em 
consJder·açao o segumte :. à· emenda n. 58 attenta ·contra: a 
ll61listcncia á info.ncia brasileira, attenta· contra a infancia 

· Ju i:ni.11ha terrl;\ •. , ·. · · · ·. · · · · 
Elia constitue uma excepcã~ áquelle orÍterio â que ha 

· pouco. me referi. . . . . , . ' · , •. · ·• ..· . . . 
. . . No parecer, sobre. a· emenda n. 58, . o.· honrado. r~lator, ·.· 

oujas opiniões· vacillan:•, sob a batuta do ,honrado leatier. da 
maioria, diss,e que o seu criterio era o de mánter·.todas: as sub- · 
vencões cxisten tes, mas o ~e não permi ttfr a crc'ação de' novas 
subvenr;ões. ; ' . . · . .. . . 

Na cínenda. n. 58, porém, o· honrado Relator' quebrou o . 
seu crilerio, a medo, tacteante,: e, corii uma inju~tiça.;, q~e re,: · 
Nolta a~ almas, bem. forJ11a~as .• · ... 1 , . • •. .• ·.. .·•·• ··• • • 

. VeJa V. Ex., .Sr •. Pres1derLte. o. fundalllento do •P3\ecer da. 
emenda .n. 58. · .. ·. · .. ·· , · ·. · . · · ·• · · · 

Diz o .honrado Relator: · <Dada a justificativa:;·.» · · ·· · 
. .· . . ., ._., : ' ', ,, ' ,. ',' 

'- . E a jusÜficà.tjva é a aégÍlil,lÍ~: . , · · ' 
. ' '' .- . ,- ., .. 

' ' . . ._.. " . ' . 

. .,Desde-. 16ngos .annos vem o orçamento d9)nterior 
consígriando com uma liberàli.dade . injuiítifioavel,.' so-, 

· bretudo, nestes ' tem pós · ·de . aperturà. Jiilahceira, ·Wria 
vultu<isa · subvenção-· a . uma ·clínica ·particular;.· quando· .. 
pequen_oS' auxilias·. são. a:var;amel).te .· negad()~' 9.; JDatitutos . 
de cartdade de real e mdtscutlvel mereo1mento;, •· 

• • ' ' ' ' • ' ' - : • ' ' . ' '· ' ' • • • 1 ' ' . • • .. ' ~ • . ..' · .• 

· Sob essa. affirmati.va l!'l'atuíta, e ·que. riiio e:EPrlme .. a;..,ver- ·' · 

•I,' 

.. -.. 

dade, o honral:!o .Relator se resolveu a desfechar;· na .. assisten~ · 
c ia á' infancià ·de mi•nha terra, :o golpe violentíssimo . de , sup~ . 
primir-lhé os euidados medicos, por meio da electricidade · · ., · , 

. tech.nica .e .da radiothera.pia. ·, . . . . ·. · ·· . "-·• .. . ·. ~ ·• 

. '-

.Bastaria •que a Camara attentasse no .facto d.e. que. essa ·.·i .. _. 
emenda ·representa uma ·excepo~o odio~a, no ,orit~Jrio .. se~1do · 

. . pelo honrado Relator, para:. que não apo1asse um, parecer I dessa 
, natureza; . . . . · · . , ... , · ·. .. · : . · . . . ... 

Agora, Sr. Presldente, acoresoe que esse· golpe vem sendo . 
. desfechado sobre o estabelêcimento do. Dr. Alvar,o Alvim·• ha 
muitos. ~nnt;~s. Já. no Senado, em 19;19, tive. océasilló d~ evitar-.; 

. golpe JdentJCo, que é de anno a.·· anno desfechado .. contra o 
grande medico, por inimigos - no .escuro·. . :· , · \ - · , · 
. O Sr. Aristides Rocha -c" Sim, .porquei. estA agindo 4a 
claras; · • . . . . , .. 

o ·sr. Metello Junior.- No Sen'a.do, gracas ao.' meu· es-
1'orco, essà · .violencia, essa brutalidade, foi evitada:,: · . •. · 'I 

. Exponho ,á qal!lal:'a e.sse detal~e. P.ara. que ella,veja que 
. n. ada ~a .. que ,)ustJfique, smllo. o. od10 pessoal, ,que~ s.e, .P~atlque 
um, ac:,c:> ~e~sa ordem. . ..... : . . .. . ... ; •... -·' . . . 

·SohcJto ·do ·'V. El:., S~. PresJdente,. sohc1to. do. •J:lonrado 
ee(lder da maioria e do •ho~ado 'Rélator, . qtie eYitem ·es.~~ 

. 
' ' 

'·, ' 
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golpe da traição,. contra um luminar da ·&ciencia. brasileira, e, 
sobretudo, contra os interesses da;, . creanças pobres da. minha 
torra. (Muito bern; muito bem.) . . · 
.· O S1•. Azevedo Lima (para encarr.inhar a votar.ão) -. l:!t·. 
!'residente, excus·ado será, já agora, após. a defesa curta, mas 

, ·brilhante feita pelo ~ou h9nr~? collega, na tribuna,. vir eu .. 
d1zer á Gamara que nao se JUStifiCa a emenda suppressiva sob . / 
o . n. 58, não só .porque tudo nos Induz a crer que, de facto, 

.. o estableçimento modeJ.ar fundado ~ sustentado pelo. Dr. AI.:. 
. varo Alvim presta relevantes serv1ços, mas ainda, tambem 

porque o actual ·substituto de S. S. que se· ach!J. na. Europa,' 
enfermo, o Dr. Werneck Machado, meu dileoto e preclaro . 

· ·amigo, me assegurou que. só por informações infundadas po
. 'cierla ter o autor. da emenda declarado que esse. instituto· não 
· correspondia á:s' necessidades a que foi desti-uado.-

· · ·· Sr. ··Presidente, 'é de tal .fórma idonea a pe~soa do Dr. 
:Werneck Machado que não ten'ho duvida,' nem hesitação, ao 
affirmur que. é .irista. que é necessaria, a ~ubv.ericilo que de 
algtins annos o Congresso vem votando em favor do .estabele-
cimento de e1ectricidade medica em questão. . . 

Não. fÓsse elle uma casa .de tratamento, que 'cumprisse o 
seu programma. com ·verdade1ra. .exacc~o, e as . autoridades , 
fiscaes, prepostos á funcção de examinar. si as subveno·ões, são 
ou não applicadas .regularmente, já teriam levado ao conheci
monto dos poderes oqnstit:uido~ a conyeniencia de. ser sup
pre~sa ·esta despeza inutil, mórmente _nesta crise. de verdadei
rás ·aperturas, em ·que tudo l'ecommenda aos leg1sladores sen-

. · satos. o ,restringirem as. despezas ·com patriotismo e· dlscrecão .. 
: o meu honrado collega, rep~·esentante de S. Paulo, vem 

declarar á ·Carriara que ·o fundador desse . instituto de .electri
Cidade ·mt>dir.a ·se acha actualmente na Eilropa, em busca de 
cura aos males. que contrahi'u no .. r"ercicio . .Qa sua profissão, 
em YirLude das irradiações qu~ ~obre elle incidiram a: ponto 

. de obrigJll~o ao r_ecur:sJ ·filE ~utllacões e ampu,~cões. ·. .. · 
. . .··. 1'\ã•J seria justo, Sr. Presidente, que no momento. em que . 
. a <it'sgraç~ a~coml!iette: ,esse illustre raÓult~tiV~ !f•S~e a Ga~ 
rnara ·n u tu lo de -mexpllcaveLeconomJa supor1m1r das dota
cões 'orcamelitarias uma' .vex•ba que es~ 1\ revt-rtendo em .bene
ficio dos desfavorecidos da fortuna, . socQorrendo as classes 
pul•I'BS Úi·~t~ c·;;ILà€. . . ·. . 
. . Htl um m~>io, Sr. Presidente, de esclarefl&r por comp,dto 
as dn":da~ que pr ssam J:iairar no es;;:~!,•::o dos meus hc,.r,Jdos 
óollegas. · · . ··. · · · . .. · · . · .. ·. ·. · · ··. ·. 
· .. · ·.E. é para isso que vou ,~ppellar, · solloltan<Jo ~o honrado 
relator do· orçamento da JúshQa que realize uma Vlslta a esse 
estabelecimento e verifique de soiencia proprla ·. as aftirma

. cões categoricas que acabo de fazer,· e,.· após, aconselhe, a · Ga
mara como melhor aprouver, com a autoridade de quem co-
nhece a mataria. .. . . . · . 
· Estoü certo, Sr. Preside~te, de que, feito. Isto, a. Gamara 

só. receberá de S. Ex. um , conselho, o .de rejeitar a emenda. 
t (!Muito b.em; .muito bem). 

·. ·. . E' dfil toda a justiça, .pois, a m~lltenc!lo da subvenção de 
trinta contos de réis ao «Instituto Alvaro· Alvim) destinãdo ao 

'tratam'ento gràtnito de' creancas e adultos 'pobres,' : ' 
' ' - ' ' ' ., .. " . . . '' . . ' . 
Sala das sessões, em dezembro de 1922. -lrineu N'ach.õiJo: 
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A' verba: -::'' Subvenções: 
"Santa Casa da··cidade de Assi9, Estado.· do S. Paulo, 

2 :0(10$1•00." 
Saia das sessões, :19 de dezembro de f922· ...... Marcilio de 

• I 
Lac!'1'da, . 

' • 1 \ ' 

ltlstificat;llo 

A cidaae de Assis ·é· séde da antiga comar·ca d~ Càmpos 
. Novos de Paronápanema, situada na zona sudoesf,e do prospe-
ro Estado .de S. Paulo. Possue um 'estabeleciment.o. hospi·t'!lllar 
que abriga ·os doentes de uma vasta regiãío, d!)sprov.ida de ou-- · · 
troa recm•so~ que; nlio ·sejam o~ fornecidos por esse .es~abele
dmento de caridade, que se mantém com grandes diff.tcul<la-

. dl!lS, e merece p~r 'i~SO, O, amparo dos poderes pu,i!JiCOS ,, . 
' F ' ; 

·" . N .. t,2 

A' verba -· Subvenções: 
Em vez· de: .· · . ' . 

.. 
. -. 

~'Instituto dos .&dvogados Brasileiros, 4 :50(•$000.n ·. 
' . . .. . 

Diga"se: 
•irnstituto dos Advogados Bt•àsileiros, 6:000$000," 
Sala das sessõ.es, f9 de dezembro de f922; · -- Marcilio de 

-'Larlft'da; ·· · . • · . ·· ·· . . - , .· · . : . · · 

· 'Jiútt/icacíú 
•• ! • 

· ·Niio se eomprehende· que a s~bvenÇII.o do Instltut!) dos Ad• ' · 
vo.gados &e vá reduzindo todos · os annos, quanrto !'S de ou-

. l,ras associaÇões congeneres augmentam. No. ent~nto, ~s servi- · · 
ços por clle prestados · á .causa publioa silo meshmavets, 'como 

· 11e vê da. publicaoil.o lnfra: · · · · 

·-
~. . . ·,' . . " ' ' ' . ' .' . . . 

. ,INSTITUTO IDA . ORDEM DOS ADVOGADOS .BRASILEIROS . - A COMMJI:• 
. MORAÇÃci DO· 79' ANNIVI!lftSARI-0 ·DE SUA ·FUNDAÇÃO •. ' .. 

·... 'Na da La cm 4u.o o Brasil co~m~mora a su~ Inclepen- • 
doooia, o Instituto da Ordem dos Advogados' Brasileiros com- . · 
memora o· 79' anniversario da ~Uili fundação. . · 
. Foi clle, pois, fundado em· i84'3, dezeseis annos .. apenas da 

· cre·aoão· dos c·urso~ jur!dicos ·e sociaes, -em Olinda: e em Súo 
Paulo, de on~e sa:hiram quasi. todos os S•OUrS . socios funda-
dores e eff-ecttvos. , . : · · ··· · . 

Esc-rever o lhMorico deste Institut.o é es·crever a historia 
da formação o da constituição do nosso direito, apompa
lthando ,a .. marcha nas idéa~ politicas do pai.z,.as .phases suc-
ce~siv~s d.~ :sua êivili_!;'a~ãi>, · · 

.. 

I 
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· Foi preciso quasi um scculo para a conslrucção do no8SO 
direito, para que o dit'cil.o. nacional se tornasse independente 
do direito da mão pntria., ' · · 

E esta indepcndencia foi feita com a cooperação deslc 
Instituto, ·como corporacão, o com o concurso dos se·us mem
bros, que illustram as lettras jurídicas c que Jc~islararf1, para 
um paiz novo, por moh-Jos novos, fazendo da lct a ma1s ele-
vada expressão do organismo na~ional, , · . · __ 
: Em todos os tempos, o InsLJLuto fot o ceni.J·o da rcunmo · 
do advogados provcctos e de cullores de direito, que com as 
sUas cHscussii1cs, or•a praticas, ora theorica~. acompanhando 
o movimento legislativo nu n. movimento doutrinaria, cm 
;;i mples diHput.as de escolas ou em osludos c criticas de pura 
l.echnica ,iul'idica, muilo conco!'l'eram para a conslrucção. du 
.nosso direito.. · · · 

· R(!presentando nos poderes publicas c rcspondendQ. as 
suas consultas, sobre leis oul Projectos de leis,. e sobre pro
videncias a adoptar para_-bôa administração da JusLi(ia, o 
Instituto, obedecendo a nriental)ão dei seu presidente ou dos 

· seus membros dirigentes, nunca deixou de obedecer ao inle-
- resso geral, ·ao int.e'resse da( Nação, . · · . . . 

· Por estes motivos . é que os seus pareceres t.eem s1d0 
. solicitados, apreciados o acatados pelos governos libcracs e 

conservadores da Monarchia ou da Republica, de"sdc a sua 
fundação o; ' 

· Assim é que, por portaria de 6 de agosto de f8H, o 
Ministro da Jtustiça dcc·larou ao Insliluto que o imperado!' 
havia por bem que ·esta corporacão, tomando em seria con

. sidoracão o que a expcriencia tivesse demonstrado dei vicio, 
insufficiencia, lacunas c incohercncin na ·execução .do ·cocJign 
do Processo Criminal; depois das leis novíssimas .de reformas 
do mesmo processo, indicasse não só os pontos mn :quo al 7 
gumils dessas ·cira.umstancias. se reconhecessem, como as mo
ri irias logislativas (lU regulamentares que ·entenrlesse inr!i~
prmsaveis oü convenieJites <L ·u.tilidadc publica para boa admi~ 
nistracão da justiça. . 

Désem.pen:!Jou-so o' Instituto de tão honrosa incumben
cia. de .f6rma a receber o aviso de 21 de marco de 1845, do 
Ministro da .Tustica, nos seguintes termos:, 

/Aceusando a recepcão do officio com que· V. ·S. mel di
rigiu .com a, proposta -approvada pelo conselho director do 
Instituto dos Advogados Brasileiros sobre a reforo1a dGJ Co-

, digo dq Prnccsso, precedida: de um relalorio, em que a res
pectiva commissão e.x.põo .os motivos quo a :guiaram neste 
impor tanto trabalho, tenho a communicar a V. S. para -fazer 
eonsf.ar ao mesmo InsULuto que ú Camara dos Srs, Deputados· 
foram transmittidns cópias ela referida proposta c relato
rios para serem presentes ús commissões encarregadas da re
visão o reforma das nossas lois criminacs, cumprindo-me ao 
mesmo tempo, ucet•e3centar que o zelo o promptidão, com 
que o Instituto se prestou a satisfazer a .rocruisicão elo Go
verno. Imperial no clescmpcnho c! esta laboriosa· inr~fn, me-. 
reconí tocla a sua approvncão c louvor:.>. ' -

· Por decreto de 23 de nbvcmbro elo 184·1,, o Gnvet'no Im
))CI'ial, querendo dnr-l'hc uma pt•ova dr. sun consirlnra(:fio, con
cedeu ans seus membros .o uso dli ve~to talar c o ns5cnto 
c.Jontro ,dos, cancollos dos tribunucs, · 

), S. - Voi. X 41 
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: .. Em a sessão solemne, de 7 de setembro: de :1:8145, o Dr. 
Caetano Alberto Soares leu uma· memoria sobre o Melhora
mento da.. sorte dos escravos no Brasil em a qual depois de 
-ter mostràdo que a escravidão era um mal e mal injustifi
cava! sustentava que ~utilidade publica reclamava imperiosa
mente · a abolição gradual da. escravatura, lembrando meios 
para este fim, que mni~ tarde foram.postos ~m praticas. · 

· . De sorte que o Inst1tuto tem a precede'nc1a do estudo e da 
solu.ção desse problemn, _que aliás· foi sempre objecto das suas . 
discussões e deliberaCiões. . . . · 

Assim é que, em 186~, Joram a~ idéas expen_didas pelo-- . 
seu presidente o Dr. Perd1gaq Malhe1ros, que o y1sconde do 
Rio Branco, em :187:1-, fez suas, promulgando. a le!de ventre 
livre. . . - . . . . 

«Decretasse .Q nosso legislador uina lei · semel:hante á lei 
franceza (de :1848), declarasse que. ninguem· mais nasceria · 
esõravo. e à Brasn,··associando-se ao .grande movimento. in- · · 

. tellectual e 'moral do seculo XIX; teria avançado de seculos 
na vereda da civilização; ganharja, no interior ·extermiri.ando · 
um mal que a historia demonstra ter sido em .todos os _tem-

- · pos e paizes ca:usas ·de outros males; de _guerras mesmo, cau.Sa~ 
· de degradação. do povo, de depravação dos costumes,. de atrazo 

na. industria, no. desenvolvimento intellectual e moral, já não 
. digo sómente do. .escravo, mas do proprio homem livre, •. ; 

· A favor-de umà solução gradual:. do elemento ·servil,. em 
:1848,. o. Instituto resolveu que erarí1 livres ·e não ·ncavam. · 
sujeitos -á. prestacãó .de . serviços os ·filhos. nascidos de mu

'lher escrava deixada livre com ·obrigação de prestneão -de . 
serviços a alguem ou livre 1após o cumprimento' desta./ ' 

- Em. 1859, decidiu que era livre o filho -havido;' pelo se.:. 
nhor de sua _pro.pria escrava c :que ninguem podia; ter'. em 
captiveiro -·seus ascendentes, descendentes e· collateraes; ·. 

E em 1862, decidiu que' a manutenção. eonferida.ãntes 
ou durante a pendencia do· próeesso ·de um escrn.vo que· tem 

· commettido. um delicto, aproveitava-Ilhe parai não ser sujeito · . 
. ~ á penalidade e processo' como. escravo,. aproveitando-l)le. ainda· 
. a manumissão conferida após a· sentença passada em ·julgado · 
para o effeito de não so!frer a pena de açoite·. · ,: . .·.. . . 

. Em 188~, chegou ll!eSII!O a votar _eonc~u~es, B:liás aceei.; 
tas pelos. tr1bunaes de Justlca, que ·nao. ex1stmm ·escravos no · 

· Brasil, d_e. softe . que o Instituto foi-quem 1nicióU a. càmpa;. 
nha abohcwmsta e a sustentou até a promulgacão ·da Lei:-:Au· 

. rea, em !888. . · · :<', . . · -·. · . · . . , · 
. · · · Em . ~~844, o InstitutO repre~entõu á Ca~àra- dos DepU-, 

tactos pedmdo a adopcao do Cod1go Commermal, organizado e 
. · entregue ás· (}ommissões; em 1835, ;eudo projecto foi' appró
-vado naquelle· anno mesmo e remettido. üo Senado, que, após 

longo debate o approvou; .sendo ·promulgado em -1850. ·. ~- · 
· · A redaccão do modelar regulamento n .. 737, foi feita pelo 

barl1o de Penedo . · · . ~ -. .· · 
· . Em 1846, e111 a sessão solemné de 7 de setembro, o Dr. 

, Caetano Alberto Soares leu uma memoria sobre Omissões· de 
no2sa legislação sobra o casamento·· e providencias a adoptar 
para s·uppril-as, cujas idéas foram consignadas em um pro
Jecto que o barão de Cotegipe apresentou á Camara dos Depu..: 
tados. · , · · · · · ~ · . .. 

Sómente em :1890, é·. que essas idéas entraram pará o 
ncorvo dns nossas lois. · ' · ·, 

I , 
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Sobro · a proniessa • c'óntida na .. Çonstiiuicão do Imp'c
rio, de organizar-se antes um Qodigo Civil, fundado nas· so
lidas baseB da justiça e· equidade, em 1845, o barão de Pe
nedo . leü neste Institu·Lo, do qual foi presidente, ·uma· ex
cellente n1cmoria demonstrando a necessidade do Governo lm-
peril:il .promover o 'séu cumprimento. · · · 

Em 11851, o Ministro da Justiça Eusebio de Queiroz con
. sullou 'O cJnstituto sobre a. con'Venicncia que resultaria para 
'o paiz .dá adopção do Digesto Pori'uguoz do Corrêa Telles, 
para C.odigo Civil, sendo I'csolvido .em sessão de 24 .de outu-

.. bro· quo não ·era conveniente, nem· adaptavcl a idéa capital 
· do nrojccto. - . . - ·.. • .· ·. . · . 

· 'Sóm.ente cm 1855, é -qu-e o. Ministro da J-ustiça,. con&c- . 
lhciro: Nabuco de Araujo, 'contractou a Consolidação das Leis 

. Civis, ·comQ tràbalho proparalorio dO-. respectivo codigo, com 
· · · o maior dos nossos jurisconsultos e conselheiros Augusto Tei-' 

xeira de ·Frei-tas, sacio fundador do Instituto, sendo o seu tra
ba-lho, apresentado tres annos depois, submettido. aó exame· de 

.. uma commissão. composta do visconde do Uruguay, do· con
. selheiro Nabuco de Arau~o o de- Caetano Alberto. Soares, que 
acabava de ser presidente do Instituto, cujo;· parecer foi· ap
provado por aviso· dQ. 24 do dOZ•()mbro de i858, o qual·não só-
mente acceitou a obra,.como lóuvou o. autor. . 

· · O. conselheiro Nabu~o dOJ Araujo, ú. vista da desistenoia · 
·!lo -contracto, eon1 o Governo; para a col,lfcccãa ·do Codi'S'O CI

. .vil~ apresentuda IlCio consóiheiro 'l'eixcim de l?reitas, foi can-
tracLado, cm 187:!;· pal'l\. o. mesmo fim,. quando exercia a pre
sidencia do Inst.iJuto; fJU!':t a qual foi eloíto eín i86G, dei
xanq(l ele ·ser rceleiLo em 187;3 ·a seu l)edido e por causa dos 
seus grandes trabàlhos e do estado prccario de sua saúde, 
.. ·. · Em 1852, o ministro di). Just_ic;a officiou ao Instituto soli
citando um. trabalho sobre .ns .férias foronSlls e as alcadas para' 
a l'eformit iifazer. ·· · ·· . · "~ 

. Em 187Í, o governo imporialpediú a opinião do Instituto 
sobro a revisão do regiménto de custas e em 187·61 sobre me-

.. didas tendc·ntes a melhorar· o serviço da administrat;ão dá jus:.. 
tica. l!lní 1878;. o ministrá da Justioa: o Conselheiro Lafayette . 
·Rodrigues Pereira, deu .ao .Instituto. mais uma .prova de consi-· 
déracão, · mand~ndo:...lhe. um officio em· que.: c~onvindo ·sub- . 

· metter á. apreciação da -assembléa. geral leg'!Slatlva quaesquer 
·medidas que della dependessem a bem do Instituto;·pedia que 

. J.i:Hl''fossem transmittidas as necessarias ·informações sobre este 
· ·aàsu.mpto, 'indicando as bases. princLpaes e!ll· que; se pudesse 

· · - r~ah~ar'illgum · melho~all!ento .quanto aos fm~ e vantagens de. 
· . tao. -Importante nssoo1acao.» \ , . . ..... ·· . . . . · .' 
· . ·.,. ·. Em 1·879, mandou á Camara -o seu parecer sobre; a lei das 
· sociedades anonymas, .. em discussão o os IJ)rojectos de. sua ini

ciativa sobre o . casamento- civil e as. sociedades: anonymas. . 
· · · . Em 1880, o Ministerio da Justiça expediu um aviso ou~. 
·vindo· o Instituto a sua opinião sobre a creaoão dos Tribunaes 
Correcc.ionaes. : ·:· . .. . · . ··, , · · 

·. O ministro dos negocias do Imperio, em 1882, offioiou pe~ 
dindo ao Instituto a sua opinião· sobre a oreacão de uma uni-

.:· versidade. . -- · .. 
.. E o Sup:remo Tribunal da Justiça. na mesma data, pediu 

ao Instituto que .emittisse o seu parecer sobre a oompetencia 
judiciaria nas· questões de indemillzac!io por crime commettido 
no cumprimento d_o mnndato mercantil, ~fim de ser tomado um. 

·-
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assento. Em todo ·o segundo iJhperio,,pois, 'o prestigio do. ln-· 
stitulo não soffrcu um hiato sequêr, foi sempre o mesmo. 

«0 Instituto rle,~deAt sua fundação até hoje, disse o seu 
presidente Perdigãu Malhejros, em sessão solcmnc;,tcJ.!!. rece
bido etc· diversos ministerios de qppostas · crenoas politiCas a 
mesma considcracão.~ a mesma animação, a mesma bcncvo
lencia.~ 

. No período de transÍcção da 1~onarchia .Para a Republica, · 
o Instituto ficou no estado de· marasmo, dmxando até de rea
lizar as suas sessões. Mesmo porque, não adiantava na~a. o 
gnvcrno provisorio ú gue enfeixa v~ 'cm si ó poder discrcc~ona-

. rio ele· decretar as· leis, ainda assim nesta phasc cvqluLJv~ o 
tn:nsit.oria das reformas inaugurarias com o novo rc~un~n I.n
:o;titucional, o doe. n,. 1.030, do 180.0, que rcgt)lou a Ju.st)ca. no 
Dislricto Federal, d1spoz, em o artigo 176: cfwar o mm1sterlo 
'ora a meu. cargo autorizado a· organizar. uma com missão· do 
patrocínio gratui t'o dns pobres rio crime e no cível, ouyindo ·o 
Instituto da Ordem dos Advogados c dando-lhç os regimentos 
neccssarios:, · · 

.. l!im. 1808, quando c Governo da. ltcpublica quiz reg·ula~ 
mentar este rlccrct.o, encarregou ao presidente do Instituto; 
eleito no anno anterior, o tirára do lethar'go em que se ::tchava . 
o Dr. Antonio José Rodrigues Torres IX:etto,' de apresentar. 

- cm br,wo prazo um trabalho que no menos attountt>Je @i 

}Jnrtc ás ma.ls urgentes necessidades do fôro. . -
Dessa commissão desempenhou-se apresentando UIÚ pro-

jecto quê foi convertido em -lei, o decreto n· .. 1.33·-í. . 
•ro!·res N elto, m1m . o sou successor na presidencia do 

Instituto; .f·oi nomeado pelo Ministro da Justiça para estudar 
o prn.iccto do Codi:go Civil elaborado pelo Dr. Antonio Coelho 
Roclrigue·s, dando Jogo o seu parecér, que concluiu affirmando· 
que «o pro,iecto não tinha as condicões· neceAsartas para ·ser 
:ICccit.n eomo ba<H do .J'ovisiio par~ 11 ful:uro Cocligil Civil da. 
ncpublica». .- . . 
' E Cal'ios de Cnrvalhü, lrazia pum o Instituto o concurso· 

poderoso do sua mentalidade, na disc·nssão ele uma thesc, 
. aprC~scntnu um de seus'. melhore.s trabalhos: O patrirnonio 
territorial da ni'a.nicipalidade elo R'io .lle Janeiro e· o di1•eito . .. 
em.ph11l~1ttico que veiu· esclarecer uma siLuaciio -cmbaraeosa 
em quo a aul.ol'idadc municipal ia envolver'-sc. . · • -

·Em 1893 representa para o Instituto cincocnl.a annos dil 
o~istencia glnri~ .. cuja memori!_t hisloricu;· .. de onde extm- · 

, 11Jmos dados, fo1 lida ·cm nl .sessu(). solemne .com-memorativa .··· 
pelo Dr • ~ti Vianna a .quem ó Instituto c;levc o's mais· assigna~ 
lados serviços. . · · 

Por su~ iniciativa, fez-so cm 1'21114, por te.r. sido adinda do 
auno antcrJOI' a Expos·ição de 'Trabalhos· Juridicos, a primeira 
no gqncto c COJ.!l :s:rande exilo 1le!o c.Jr.vaiJo numero de obras 
ele d~rcll.o, nacJOnn_os, n os!r·ang·cJ!'as. · 

E o r.m•lamcn .Jw•u(ico, nn qual fni ·conl'cl'ida uma meda
lha do ouro. como Jl!'Cmio, ao Dr·. Rodr·ign Ocl.avil}, que .. eles
envolveu. com. pro_I'J.cJüncia n Lhes e de g·rnndo alcance para a ., 
nossa unJclarlo pohlJCa - Do dom.in:io da. Unúio a. elos Estados 
seyundo a Con8tilui(:ão Pede1•al do B!•nsil. 
. . J~ut·~ as commiss&~s incumhíllas dos regimentos de eusi.JlS 
J1;tdwwnn~. cons.ohdacao da!J !.eis i'edcracs .e regulamcpLa~fio 
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do ctecrel.o n. 1 . 030, foram nomeados pelo Ministro da Justiça. 
varias ,juristas, declaradamenle como m~mbr?s ~ do Instit~to. 

Em 1895, foi inaugurada e posta á disposiçao do· publico, 
a melhor.e a mais completa bilJliülheca jur.irlica,•ao seu alcal;!CO· 
nesta capital, a elo Instituto. . . 

Ern 189ü, o Ministro ela ,Tust.iça por· aviso de 10 de .iunho 
·pediu que o Instituto so encai·reg·a~so de organizar o rogula
menlo que devia ser expedido cm virtude do decreto n. 1.030, 
art.. 176 para a organizacãn d11 Assist.nncia .Judiciaria. 

Em 1897, este projecto de regulamerit.o, que havia sirlo 
·longo o brilhantemente discutido no ânno anterior,· foi, com 
ligeiras modificações, co~vertido cm lei ÍJe'lo decreto n, 2.457, 
de 8 de fevereiro, · 

E por aviso· do 22, o Ministro agradeceu o serviço que 
o Instituto prcstára ao Governo. Ficou, pois, organizada a As
sistencia Judiciaria entregue sómente a . membros do Insti-

- · tuto. · . · 
. . ~elo Governo .de ~· Paulo, foi rem~:tlidQ. ao Insti~uto um 
offJCIO, em 5 de ,Janmro, consultando-o sobre o proJecto de 
reforma judiciaria para o Eslado,' o qual foi discutido, ap
provado ·e rcmettido ao governo, que-'P.m officio de 18 de 
março agradeceu cordialmente o serviço prestado . 

. Em 1898; o Minist:ro da Justiça, por aviso de 20 do ou~ 
tubro, submetteu á apreciação do Instituto, pedindo sua opi
nião, a respeito um questionaria referente ao decreto n. 3.014, 
de 26 de setembro, que foi dada, depojs de ouvidas as com
missões reunidas de. Justica, Legislação e Jurisprudencia, 
Guarda da Constituição e das Leis. · · 

Em 1900, em commemoração ao quarto cimtenario do des-
. cobrimento do Brasil, por iniciativa d•) Instituto, realizou-se 
o Cimro·esso Juridico tlrne~·icano, elil sessões ordinarias de 3 
a 20 de maio, s.endo .amplamente discutidas e votadas 14 thc~· 
ses dentre a~ 20 relatadas e. não di~cutidas as demais POl' falta 
absoluta de tempq_. . . · . · 

' . . 
Este congresso·· que· nos honra, foi um verdadeiro acon

tecimento no nosso mundo das Iettras jurídicas o veiu dc
monstrat• .o gráo elevado da cu'itura do direito em nossa Patria 
e nas ·republicas visinhas. . 

Os valiosos ·trabalhos do congresso . foram organizados o 
publicados cm tros volumes, pelo seu osforoado· secrcl.ario 
geral Dr. Sá Vianna, · , · 

. .Em 1901, a Camarn dos Deputados, por officio de 12 d~ 
janeiro, convidou o Instituto a apresentar as obsorvacões que 
océorrcss~m CI1,1rclaçiío ao p.rojccto.d~ Càdig·o Civi,I, organizad.o 
r•or Clovis Bevila,qua, convite .do M1m~tr·o da .Tustica, Dr. Epi~ 
tacio Pessôa, actual Presidente da Republica . 

.... · Por uma· comrnissão de quinze ·membros, desde logo no~ 
moadn, o ·Instituto passou a fazer o estudo do projecto, com o 
maximo critorio e pcrfcij.a elcvo:cão de vistas, quc,''clcviclo a 
u~·g-oncia, não poudc concll:li:;; rematando-o com um parecer .· 
digno do seu no mo o trachcoes. . 

. . Dos. volumes dos l.r.abalhos· ~o Congt•osso sobro o Codigo 
Civil constam o sou vaho~~. contms·enlc os pareceres dos di~ 
versos Relatores sobro d1Jferenlos partes do pro.ieclo, que 
foram discutidos o approvaclos. 
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Em 1902 a Camara tios Deputados, em offic!o de i 4e 
agosto, pediu' a opinião do Instilu.to sobre a· c:encao de. ma1B 

.um officio do,registro hypothccarw nest,a C~pJta].. . 
· '' O parecer adoptado foi de QUC essa creaçao nao consultava 
o interesse publico. · · · · 

Sobre a reforma ,judiciaria, motivo de aturado estudo do. 
Instif.uto, foi enviado ao Senado o seu pt\recer. 
· Em i904 d Ministro da Just.ica, por aviso de 3 de ou-
tubro, declaràu ao Instituto qáe "cogitando o· Governo cr.ear 
ii Ordem dos Advogado~ Brasileiros, :í imitacão do que exista 
nos principaes pni~es da Europa: e desejando· estabelece!' em· 
um s6 edifício apropriado c condigno a todas· as seccocs · e 
dopcndencias da Justica L~cal, ped}a. qu•3 fosse estudado ? ·as-

. sumpto e propostos os ·meios pratwos de se levar a effetto o 
pensamento do Governo". . . - · ···. ·. . . . · : 

Erri 7 de agosto, foi inaugurada· a esta tua . do :'grande .. Juris.;, 
consulf.o Teixeira de FrG.it.ns, o ·codificador dei nosso dirliit.o 
civil. devido exclusivamente á iniciativa da commissão· dei 
Instituto e prinéipalmenf,e nos esforços . do thesoureiro da 
commissãó angariadora de.: donativos, o Dr; Soares· Brandão 
Sobrinho. . "' . · .. · · . · . . . 

"Pela primeira vez se prestava. no Brasil publica homenagem 
· ao Direitõ e :í Justiça", disse o· Ministro da Justiça· no· acto 
. da inauguração~ . · · • · ·· ~' · ' · · · · : · · · · 

Em i90~ •. votou· o Instituto as conclúsões de um discutido 
parecer sobre o suhst.itutivo ·do proJecto de .Jei de fàllencias, 
que . tive1•am profunda repercussão no Oon~esso Nacional. 
. ·"Em i907, 'à Jnst,ittito representou ao· Senado, sobre o ·an.:: 
damento e conversão em lei do projecto do · Ccidigo ·Civil Bro:-
sileiro. · · · . '·. · ·. · : -· ·. ·· · ' · 

· ·: Em i 9os; o Instituto celebrou o éentenario da abertura 
dos· norto~ do Brasil, com n reunião do' primeiro· Congresso 
'Jurídico Brasileiro; quo so inaugurou ·a. H .de n~rost.o:· data 
rinitiversarià ··ela fundacão. dos cursos. ,iuridicos no, Bràsll e se · 
encerrou cm i9 rio-setembro~ tendo rea!íz.ado 23 sessões pàr;. 
ciaes, nas -cruaes for.am· nnresentádos H relatorios ou memo~ 
riaes sobre . as Thesr\s offerecidas' .. ' ' • '' ' . . ' . .... . ' . . . ' . 

O volumoso relatório rios .Seús f.rabalbos coTifeccionado c 
nelo secrel.nrio ,g-ern.J. Dr. Theodorn :Magalhlies: ri!\ bem· unia 
idéa do exito do Con-gresso e mostra' n. proficuidade: dessas ·. 
assembléas ;que ~o constituem no. nobillissimo rir'opositõ .do. 
n;emornndo uma data Á'lorios:i, ·.fixar o 'estado dé. oúlttira de 

. um naiz, r,m qualquer dos ·ramos de conheoimiint.os. ·,. ·· · 
Em i909, o Tnstif.utõ di~outiu os ·pareceres das .commis- . 

sões esneciàes.' sohrP- oorrcicrJ:es dójtistica e sóbre a cirgani
znci!o rl)lt .Tusti(}à Milif.nr e . aoprnVnu ::ó pár.ccel' reconhecendo 
a nmnl!arão · dn. As~isf.imciá .Judiciaria ao fõro m'!litar. . -

ETTI 10111, Ru:v Barbosa. () maior vülto do SACUlh, o amado. 
md.estre ~ue fez ámadn. o Direito; proferiu. nn Instituto, o .~ou· 

1s0urRO snbre a cl.assn dos ndvogndos, que é um monumcpto 
ma1s·. dl!radouro· qtir o bronze. · · · ·· · · ' 

' Em 1916. Ruy Barbosa .. que foi quem modelóu nosso àp-
pnrel:ho conRtit;nciorinl .. o· quo. como. pririJoiro ·vernacnlista 

'dacru1. e dalém mar. foi quem lapidou o no~ql) Codigo'Civil, 
(·presidente do Tnsf.itutn no pcrlorlo de i!l' dn novembro de 
191·4 ~ i9 rle nbril do .1!117), Tin Faonlnndc de Direitn de Buo-. 
nos A1ro~ deu, na qpinii'io ·da Camn:i<it dos ~nput.arlos da Repu~ 

.- .,· .~ ' .•.. 

., 
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blica irmã «à melhor offerenda, com. que o Brasil se· poderia, 
ter associado 'ao nosso primeiro centenO:rio de vida livre:., · 
realizando a sua conferencia sobre ·a neutralidade dos povos, 
.que é, sem favor,· um dos mais altos e maravilhosos trabalhos 
sahidos do engenho humano. · · ··. · · · 

Logo no primeiro dia de janeiro deste anno,. o mais ·glo
rioso na historia do direito patrio, foi sanccionado, pelo Pre-

- sidente da Republica, o Codigo Civil dos Estados Unidos do 
Brasil. : · · · · . . 
<' 'Mil novecentos e dezcseis é para o Instituto, o que Ar
bélles. é. para AJe;x;andrli, Pharsalia para -Gesar e Austerlitz 
pàra fN,apoleão. · · ·. · ...:. ·.. · . .· 

E' a integração do direito nacional, a sua enLancipaçlfo dei 
direito reinol., · 
. Vae, agora, o Instituto fazer a co~memoracão do Cente
nario da Indépendencia do Brasil, . com a reunião do segundo 
Conure.~so· Jitridico Brasileiro, a realizar-se. de i6 à Si de ou
tubro,·· encerrando assim com chave de .. ouro uma •grande 
época que foi o ambiente historieo. da eonstrucção de peren
nes-inonumetitos de<sabedoria jurídica. ·. ' '. - ' ' 
:_· . _JÜo de Janeiro, i( de agostõ' de f922 .. - Ulysse; Bran

_dão, da Commissão de Doutrina· e Legislação Federal. · 
... 
' N. t:l 

· A' verba- 37• - .Súbvenc!les, . aoorascente-se·: · 
· Dispensarid Clemente Ferreira .... ,. • .. .. .. to:oooeooo 
~-~ Sala dás sessões, de· dezombrl). de f922. ~- Alfr,edo 

· Ellis .. · · 

.j usti(icaçllo ·· 

; . · Os. serviços que ... tem prestado essa lnstitúloio · 11 popu- · 
lação enferma e pob!'e ·da capltàl de· S. Patild sll.o de· tal o~ 
dem que a emenda. consignando, aliás em seu beneficio, essa 
pequena verba. deve merecer o . voto drí"'Senado, porque são· 
em numero avult.adissimo as pessoas que silo diariamente am-

. paradas. medicjldas,· ·so'ocorridas,. emfim,. pelo Dispensaria: Cle-
mente Ferreira: · · · 

.Sala das .sesslles, âe. dezembro de i922 .. - Aztredo · · 
· · ElUs, , 

iN •. U' 
/·.· .--·.-·.- ... · 

A' verba 37• -· Subvenclles, no.or•lscente-se: 
1nstituf.ci" Alvaro Alvim .. : .. • .. . : .• : . ; , ~ • .aó :000$000 

. 'Sala tdás · · Sf3SS1íes, em 18 de dezembro ·de . 1922. · 
,H( redil Ellis, · · · · . •· - · 

. !~tstificaçllo 

O Dr. Àlvaro Alvim fof· o creador,. nesta Capital, do prí.:. 
meiro insf.if,uto de -elect.roternpla que tantos . servioos tem 
vrestndo aos dQ'entes . que nli vno buscar o alivio parn .o seu 
Mffrim·onto. Apostolo verdadeiro da Slllenela, foi â Europa, 
de anelo nonbn de regressar, tr.ndo no velho mundo se su,iei-
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!.ado n ,cJiversns o'pcl'ações que pou~o a pouco o m.utnnm1 õm 
:virtude de trabalhos a que se de.dtc~u, póde-sc dtzer com o. 
sacriricio do sua .vida naquello mstttuto. 

. Sala ld'aS sessões, cm l 8. de dezembro de W22. -
'AI.f!'<lào Ellis" 

N. 15 

.A.' verba 37• .......; Subvenções, aocrcscontc-se .. : · . 
Loprosario Santo Angelo . . . • . . . .• . . . . .• . . . . • 100:000$000 

Sala rdas ses-sões, em 1s· de dezembro de ·1922. -
'A lfrcdo Ellis ;-

Justificação 

· o Senado deu · o seu voto a uma emenda justificada na: 
lei orçamcnlaria vétada pelo ex-Prosidente da Repub'Jica, Dr., 
Epitacio Pessôa, ·que rde~tinava a ... :verba de 400:000$ ao Le· 
prosaria Santo Angelo,. em S. Paulo. . · , .. . . 

O· que se pede agora para ser applicado com a constru
r.l]ão do Leprosario Santo Angelo' é a quarta parte. da impor• 
tancia concedida pelo Senado no areamento que de1xou de ser 
sanccionado. · 

· Sala rrJas sessões, em iS de · dezembro do 19:22. · _... 
"AI.(redo Ellis ,, 

N •. 10 

/· 

Inclua-se na respectiva tabella, como escrevente, ·q .. ·. 
octual encarregado do Expediente, do Gabinete da Inspecto.: · · 
ria rà'e Vehiculos, já designado, na conformidade do art;- · 5• do 
Regulamento que baixou com o decrAf.d .n. 15.614, de 16· do 
qgi:Jsto de 1922.· · · · · · 

Sala , das sessões, cm de dezembro . de ·1 1}22 ;. - lrlneü.. 
.Vacltado., .· / · 

' .~. 

Justificaçllo 

Não sé trata da crcaçiio · de urri· novo cargo, o qual fral! 
augmento do dospezas, c no cargo' citado já existe um: func
oionario :em ·Cxerci.oio .e com. a dosignaciio rde encarreuado do 
ctpecliente. ' . · · . ,. 

· A mudança do titulo para escrevente visa sómente cor
rigir a anomalia que se verifica no.·.ãe:crcto n. 15.614, de 16 
·do. agosto de 1922, o qual, em. sou,art.igo 5• estabelece taxa
tivamente qiJo p. encarregado do ·e:x:pcdionte do Gabinete do 
Inspector sm•á. exercido por um e.scre'Vente do quaidro; e nos 

· nrligos o• o 7",. creando. a 1~ e 2•, Soccões, ·determina tam
hom .que serão- c lias dirigidas, .l'espcctivamertto,. por um. es-
crevente. . . . . · 

üm, si r.xistem 3 sceoões, a cnt~gO, clo .. um escrevente, o o 
guadro consta súrmonto do 2, 6 do inteira justica corrigir es
sa anomalia, vist.o quoi o eargo citado, i1i 6 occupado por um 
funccio~ario· do nomencão, o com Io'ngo 'tirocínio publiéo, . 

· Sala das ~cssõ~:>s, ·llm do dezembro de 1922 • .:.._ I1·iiuni. 
Machado .. , · . 
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N, 17 
Onde co~vior: 

'· 

Ar~. Ficam dous escreventes juramentados dos Juizos 
do Direito das Varas Criminaes desta Capi~al, com os venci
mentos o vantagens a que teem direito os seus collegas da 
Côrte de Appellação, do accõrdo com o que dispõe o art. 9' 
dodecretu n. 3.674, de 7 de ja,neiro do 1010, conservados os 
qne jtl so acham no exerci cio do·s respectivos cargos. 

Jttsti{t'caçao 
. . 

· E' do grande necessidade a verba a nccrescentar-se, nfirif 
de preencher uma. grande lacuna até agora, oxisten te, dando 
assim vencimentos a esses incansaveis, infelizes auxiliares 

.da Justiça,. pois prestam ~~e levantes serviços, quasi totalmen
te a. ex-:-officio; são os que mais avultam, dos quaes não per
cebem um :56 vintem dos cofr.es publicas, tendo aJ?enas dtrci:. 
to a uma pequena parte .das ·custas, nos summar10s dos fel
tos, privados,. isso m:esmo no fim, que importa mensalmente 
em uma quantia iniqua e insignificante para se ma,nterem 
com . suas familias, principalmente na actual crise que todos 
nós atravessamos,. Além do· referido serviço ainda, ~são cncar• 
regados do .serviço politico: Qualificação de eleitores; secre~ 
tarios em mésas eleit.oraes, prestando todo o serviço material 

.. · . nas eleições·- lavrando as· acta;s, transcrevendo-as, ·:tazendo 
os boletms, etc., etc . ....,. serviço esse que se prolónga muitas 
·vezes até· o dia .~eguinte, sem •. descanço !ilgum porque não 
podem ser interrompidos,. o que fazem sem remuneração al-
l!'llma l · ' · 

o ' 

Sala das ·sesões; do dezembro de 1922. ,_ Irineu Ma~ 
chado •. · · ·, . 

··~ ' J 

' . N, 18 I 
Onde convier: . ' ' ' • 
Art. :1.• Os sargentos do Corpo de Bombeiros d~ Distí;I .. 

c to ·Federal,· com direito de promoção ·a segundo tenente, po· · 
dcrão .ser promovidos a esse posto em qualquer Idade. 

' ' •I 

JustificaÇão 

Na Policia Militar do. Districto Federal, .não existe limite 
• do idade. para a pt•omoç~o no P.OG~o ile ,s_egundo tenente .. 

' · No Corpo do Bombetro,. o limito da 1dade P,ara a promo'• 
çlio a esse posto, é 44 .armos; mas, lliio sen~o .a lei da compulso- · 
ria a,pplicada aos officiaes daquolla corporaçuo, succe~o que, 
nilo podêndo os sargentos maiores ele 45 annos ser promovidos 
no. posto de segundo tenente, podem, entretanto, os segundos 

, tenentes servir nesse posto até qualquer idade em que consi• 
gam a promoção do primeiros tenentes I 

·· Como se vê acima, a· discropancia ó flagrante. 
Accresce a,inda que,· devido ú r-etagna~1íio do quadro ·de 

offlclaes, é difficilimo que algum sargento com monos do 20 
annos do praça, logro a promoção ao postr· de sogundo te"! 
nento. 

' ' 

,.--. 

., 
·' 

. ·, 
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• Ora, sendo o preenchimento das vagas de bombetro ve
t•ificado por. alistamento. voluntario. resul:ta ·-· nlio só· devwo. 
!l.s condições de robustez e desenvolvimento physir.o ~xigidas 
r,ela, inspecçãà de saude, como ao ser regu~amcntar dar;-RO 
proferencia aos voluntarios que ter•.ha_ m ser __ vJd. o. no ExerCJt~, 
Marinha ou Policia Militar do Districto Federal - recahlr 
n· escolha, quasi sempre, nos ctmdídatbs ·de 24 e 27 annos. ·. 

· E sendo assim;. os sargentos que tenha.m verificado praça 
com 24 a~nnos de idade feitos,. !lO comple~ar 20 ~n~os do ser~ 
viço, t~ruo tambQm U\trapaS@ado o . llmJte da tdade para. a . 
promoçuo. ao posto de segundo -tenente. • · . 

Não é logico, não é justo nem humano, qu~ ·~m -regula.
.. monto que - para bem do serviço -'- tendo extgtdo ao sar~ 

l'~nt.o condições do. pesonyolvitn~nto @ysico dopendontes . da 
• . 1dade .ou preparo m1litar 'adqu!1'11.o cpmo praça do Exermto, 

Marinha ou -Policia 1\Jilitar .do Districto Federal, furtda .. com 
·' ossa.s exigencias o ·artigo ·do mesmo regulamemto que -· no 

declinio da vida o coin o organismo comlialido •por 20 anno~ 
oti ·mais· dii um serviço át:díio e· penosissimo; · ha de apontar:. 

·· ,_ lhe o porU!.o ct:o,rmas, .YnandandfH),. á mi31'cê do destino; en.;. 
cetar nov1f carreira \· · · ··- · · · · · · · ., · · · · · · · 

·. Sal~ dás sessÕes, de.dezembro ·r!; 1922. - lrineu' Ma-
cJtado. . · 

' .. 
~ .Flca:m rest.ubeleoidas as taxàs constantes' nos l!s. 26 a 70. 

'12 a 127,-130 írf43 e 145 n 154 do ·deorêtô·n; 10;29f; de 25 
de juriho de :1913-.·i substitnidá ·a 2i observacão ·do ri;. 1•28 'da 
seccão :VII do referido deci'f\1o·pela segúinte: Aos·,distribtii<lo~ 
res são applicarveis no tocai:Jl.e ás certidDes:as regras do·n; ·76; 
letra O. !>ara a cobranÇa da~ buscas serão reput:ados um·a. 8'6 
pess6a os .conjugas. · · · • · · --
. Sala das Gorrimis~ões, ni•zembr.o, i 922. -. Êusebio de An--

drat/11, · · · · :. · • .. · · · · . ·. · 
•' • ' ',, ~; I, .•· ' ) 

' .. Justificaçflo 
•,, '. ,, . ··' '. . 

Esta emenda t~m dnM partes e jítstif!c~~se, a prim:et;a, · 
pelo extraordinario· cncare~imento da. vida .. de certo tempo a .. 
usta parLe e agora mais n~rgr·avado ·eom a·quilda dQ. cambio •. · 
Além disso não constitue tributo novo, trata.:.se. apenas de 
J'OStituir a rcducçiio feita fui annos,passados uas· taXIas consfln-
tos tlaquelJes nu meros: Todo o funóoionalismo, tem sido be
.t!efícilulo em sous .. vo~ci!J1Antos, n~o-;,é,.portnnto ·justo que sÓ"·· • 
riJQnl.o ·os do ·,lust1~a so,Jam·reduztdos· em seus emolumento& 

-' · tlnt •uma ·r.poca como. a· qno ntravess(lrn(ls. Con.,véni · attender .. a 
· quo os.funccionarios de justiça· não ;têm nen:hum.:outro .pro
. ·~en to alem aos emollim.cnf.CJ~ que : .. cobram e com õs quaes 
cu~teíam os seus cnrtorios·. ·. · .. ,. . . · · 

.., -A segunda pela necessidade· d.e corrigir ·um ·equivoco 
eonsl.anl.o da 2' obscr.vacno :" .· · · · · .. . . , · · 

A 3.• ohsor-vaoão da sécr.!io II refere-se aos actos dos offi
eiacs dos rcgiRh·os .geracs rcte hypot.hecas) o só' ;por ~ulvoco 
JIO.dcrin Rer extensiva nos aol.os dos distribui dores; 'Nilo hn re-· 
Juç!to entre uns o outros. A~ b.nscas 11 que so .nnpliotim· aquel!as 
obsorvacões são inteiramonto differontes; ns dos officlaes dos 

' . 

-·· 
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J,'eg!str'os ~ersam sobre immovei~ ali reglstr~dos ~e IIJOdem ter 
mm tos donos, .qualquer que· seJa, · poréill, ·o num.ero dos pro~ 

_. · -,prHJLarios ·a busca e um ~~c, t.rntiuido-sé de um lnimovet· e, por~ 
·· · tanto, uma nriica deve, ser T•nli'u, se o podido · coinprchender 

mais de unt irnm«>vel as bou~oas são taritus'quantas sejam · os 
· _ immoveis indicados, ao passo· que as dos distribui. dores ·. sã, 

individuac~. por pé~sôa,- c são tahtas...quantos sejam os iloines 
indicados· .no pedido da. certidão~ A -reúnião qe muitos.nomes 
cm- uma ccrtiâão .não· sib'Tlifir.a commuullão de . interesse, por
que quem déseja. saber se nín i.ndividtio, ou mais. de um, está 
sub-fítdice e. oneune em um. pedido, o faz visando-pagar uma 

·. 86 cortid:lo -~~ não porque ha:ia cúmmunlião de 'interesses entre 
OS diVOl'SOS nomes,. assim; a~ buscas .S_ÍIO tantas. quantos seJivm 
ós nomes -indicados ·no pedi4o e,. portanto, devem. ·ser ·pagas 
tantas quantas tenl1am sido ·eftectuiidás·; salvo tratando-Se de 
1hai'ido e inuJller, e ainda í1àrá estes ·so. devia prêvaléêer no~ 
t:~>.sos dos oas~amont.os com llo.níiütinhão. dé bens: · · . · · · · 
· . Tambein não tem ·applicàcão âS ccrtidõ·cs que tem .preco 
iixo ,fi ·é sompr•o uma ·,conLendo,:cmborá, di,versos nomes. 

· .. -Não_ tendo os distribnirlores --outras atf.Í'ibuicões,. além da 
distribuição ·.e expedição d~ certidões· é claro que as demais 
'disposiÇões das r'eferidas obe·Cl'VMÕe~ · sd. podem ser err~>nea
rnente · ~;~pplicadas a elles· mt cabran(}a das buscas e, assim, é 

·justo que se corrij,a o er'r!l, .eliminando-as para ·evitar que 
.élles seJam "i.fumensao:rente )asados .ein ·uin · trab'àlho. que lhes 

~ !lcii.rrétà responsabilidade do valor. desMnh'eoidó, :~ . 
. · · Sàla das ê~~lnissões,li~~embrÓ, 1022: .J..:. Eusebio de An~ 

drade-; ·: ..:· · · . -. · _· · ·' .. · · . . · , 
-N. 20 "'. 

Emenda addltivà:. .. , . 
' •· Àrt: · · Fie~ recànnecido a D. Cacilda: Francioni de Souza 
o d_irei to de rec~bez:, ·no_ Thesouro N~cion11t:, -~ lmportariilia de 
8: 182$787; de vencimentos que cabiam ao seu fallecido es-

·.· p()so; D~: Vicente ·~c Souza; pelo exérc1cio da r~gencia;lnterin~ 
ria cade1ra de Iogwa do. Externato :do Gymnasio Na!llonal, de 
14 de maio a.31 de dezembro de 1900, de 1 de.maio a 30· de 
dezembro de.'1901 e de 1 de ~bri! a 31 de .dezembro de 1902, . 

. . ' ~ - .-
'.- / ... 

Jústificaqllo 
't' ·. .· .. · . 

. . .·· Á. eJl_renclD: refere-se r\ vitiva ·de um distj.ncto profess~r e. 
reputado patriota; o Dr', Vicente do Souzá; QUE! deu á propa-
~anda, republwana o .á causa:da abQilci'ío o· contm~onte valioso. 
dos seus talentos, défendendo as idéas que professou com 
calór e enthusiasmo pela palavra oral e cscripta; ,. . 

' . -Ainda ,que convencido do direito que lhe assist.ia aos ven
cimentos acim.!l mencionados, o qy!l provam: .. os -documentos,· 
. qu~ sobre. o ass_u!!Jpto teve· em m_aos, nüo QlliZ insist.ii• no 
p!e1to, cuJa dec1sao· só lhe por;lerm .ser favoravol, ·estribado; 
como estava, om di.fforent.es avisos e actos do Podov Executivo,. 
que. firmaram.· rlo~Jf,I•ina. sempre· seguida em casos idenl.icos. 
· Cí!mQ'. professor vital,icio que ora,· do Gymnnsio, foi ó 

Dr. y1cente dç ~OU?.f! designado· para r~gor, . íntcrinament.o, a 
cadeira de logJCn, cu,JO profosRor .• effecf,Jvo, o Dr, Sylvio Ro
mero, esteve, ·t:Jurnnto os t.res poriodos menoionados im cmr,n~ 
da,' com nssonl.o na Cnmnra dos Deputados, 

'. 
' 

·.< .... 

: -·-

'·~ 

~(l--... . . _,.:.;: 
-.· i• ·•' 

,· . .; 
- . :• ' . •' ~ . ' 
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O assumplo fôra resolvido por aviso do Minislrõ dá Jus::. . 
tica n .. 553, do 10 do abrir do 1904, o aqual mandou que fos. 
som pagos vencimentos integraes a lentes da Escola Polyte. 
chnica, designados para substituir outros professores, que · 
nada verceb~nm. . . -
. No mesmó~ senl.ido foi .expedido o aviso do Ministerio dll. · 

Fazenda, de 3 do julho daquello anno, c ainda o do 21 de .iU· 
lho, mandando que a l'Cgra .estabelecida para ol! ·lente~ da Es. 
eola Polytochnica devo ser . observada com rolar;ão aos pro. 
1'ossores de todos os· insW.ut.os officiaos rlc ensino S9CUnclario 
o· supm•ior. · .. 

Nas condições precisas . do Dr.· v'iconto de Souza se. on· 
contravam os lentes da Escola de Direito do Recife, aos quaes 
coubera a rcgoncia de .cadeiras vagas, bem como da perten
cente ao Dr. Clovis Bevilaqua. A todos elles,. por .aviso de. 11 
de fevereiro de 1907, o Governo mandou pagar vencimentos 
integraes, como se lentes effectivos fossém; Ainda. outros 
poderiam ser citados, todos os quaes viriam corroborar a dou
trina accoita pela emenda e servir de base para assentar nelles 
a· legitima· aspiração que · será satisfeita da digna vi uva .. de 

· um brasileiro de merito o serviços. O voto do Senado· favo
ravel a essa -emenda, parecendo ser um favor feito a uma:_ 
senhora o compatricia, que o merece, é uni acto do justiça 
que lhe é devida. · · · · · , . 

Senado Federal, 18 de dezembro de 1922. ,.;... Lauro So~ . 
dré. -A; lndio do Brasil. - lrineu ;li achado. -Benjamin· 
Barros·d,.- S. Nery.:-· Abdias -Neves.,_ Oleoario. Pirtlo, '""""! 
V. Ramos, - Severümo Marques. · 

'N. 21 

Art. .E; .concedido ao Sr. Dr. Pontes do Miranda, auf.Qr 
da cbra dedicada .aJ Ciintenario, sob o titulo .Sustema de S.cien

. âa l'ositivq, do Direito, o premio c!o cincoenta contos- de réis 
. (5t~:·Of!0$000), para esse fim p Poder Executivo abrindo o né.,. 

. ccssarw· credito, · ,. · · ·, 
Sala ·das sessões,-cm do ·dezembro do :1922. lrin.ctt 

~ Machado. · · ·' 

'. '~ . 
Justi{icaÇão . . 

. 'I'rata.:se àe uma obra sévi~. de con!Jecímontos profundos, 
que vae exercer s·rande influencia na. mentalidade do .p.aiz; não 
s(•rntm!e pela int.roduccão de . novo9 mothodos no cst1:1âo o en
sino do direito, ela nova o~im~tncão na interpretação das !ais, 

. come por que muito so aprofunda na arte de ·fazer as leis, na · 
pdlitioa e na technic:r legislativa. Scm;_.slmilar, mesmo no es
trangeiro, como systematizncão rigorcysai'e do maduro estudo, 
vem fazer . excellento :o.ropasanda · do ·nosso nome ·no. ostmn~ 
gr.iro. porque é JlOr si só uma grande prova de cultura séria, 
de we.dit.ação de nm decennio,. segundo cmife9sa o proprio nu-' 
tnr. no prefacio du obra, o nada mais justo .que so premio o 
osforco do ,iurisconsullo que a escreveu, que so lembrou de 
cnn~ugral-a ao cent.enario do seu paiz, em pagina bem revi!.., 
lutl(lrv. do sou patriotismo o do sou carinho pelo·.Pniz. · 

O primeiro volumo tl do qunsi seiscentas paginas o divi·· 
d ido om tros partes, proccqidas do uma inf.rodncoiio, realfllentc · 
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sábia,· í)clos. vastos e solidas· conhecimentos que revela, e d•J • 
um .v.rei'acio, cm que se esboça o. plano do grande· emprehen
dinwnlo. Sobretudo cumpre encarecer o methodo scientific•J 
I'JUI: _se desenvolve ulr·avés d.o livro o as leis soc.ialogicas, cfUO •. 
~X)loe ou formula, tudo em perfeita coneatonaciio que não ó 

·fac ii ·encontrar nos livros de scicncias sociaes e ap'paraco na 
obra referida com extensão, exactidão e perfeito c\)nhecimentr, 
dn nEsumpto, o que demanda longos estudos inieiaes, es!or
co~. dispendios e perseveranca. Não. ha cxaggéro cm dizer quo 
ó a. mais profunda .ob.ra da Jittoratura ,iuridic~;~ nacional, o quu 
por si··s6 justificaria a emenda a ella relativa, si não fosse tam-· 
li1Jm obra de interesse publico, pelo muito que ropr·esentar•á 
(Jnrn a cultut'il .brilsilcira, .:para os .. estudos de methodos juri
clicos-·e -de politica legislativa scientifica, assumpto da terceil'a 
pai' lo do segundo volume,· o·ndo ·os mais graves .problemas do 
dimiLo moderno são -apontados, diseutidos e resolvidos C(!In 
o me~mo methodo que .o autor expõe. . , .·. . . 
- O segundo. volume, de quasi ~00 pÚginas, é obra que não , 

· se poderia escrevet' em poucos annos e comprehende-se a im
portaJJcia do 'trabalho do' seu ·autor. Mas, se é tão grande a 
importancia social da CJbrn, . o mercado de livros ainda não 

· co!ll]'JOnsa, ~o ,Drnsil, os homens que, como .o ·Sr. Dr. Pontes 
.dr;. Miranda, passath nnnos o annos a estudar, a investigar c 
r:i c~miuçar taes p_roblemas, _a trazer. para· o seu paiz o que h a 

· do hom na cultum dos outros o a,1adcantar por sua· conta o 
cabedal humano -dos conhecimentos: ·Não-devemos deixar do 

. i:Jcc•nl ivat• taes esforços, ainda em momentos de aperturas fi:. 
na nceiras, porque obras destas te em· influxos certos. e valiosos. · 

· -e (J I>remio que· dermos ao autor -vae. ainda mais animal:-o ·lJOS · 
·seus trabalhos ·de scienoia, pal'B. que dote a sua patria de · pl'o-

. . ducções como esta que honram o SIJU paiz .. Demais, premios 
. já se tecm dado por. motivos do ·Contcnario. c a obra de que 

ee l.l'nl.n ·niio precisa de comparações porque roprescntn o mais 
nntnvel livt•o com· ouo ;p.rclondcmos celebrar os com annns da 

· nossa Jndependcnciâ.. E' justo, portanto, o é mesmo devid·:~ 
·a·) .. aútor o Pl'emio, ccrtnmento insignificante para· o autor do 

· · ·tão vasta. obra, _que lho devo ter -custado saerificios muito 
maiores,·. mas que representará o nosso applausa ao arduo 
omprohendimento" galhnrdamcmto . realizado; do·· jurisco~sullo 
o sciontista brasileiro. · 

. . Quer sob o ponto do vista do ensino, quer sob o.ponto de 
vista· da technicà l.egi•slativa, exegcUca ·o executoria, quer da 
rpolitioca jul'idica, -faz jus á medida de que cogita a emenda e 
honra o· seu auto~· c -a cultura nacional, que ello serve com des
interessei e profundos conhecimentos dos p1•oblema,s sociaes e 
jurídicos, pug·nando por_ methodos scientifioos que. ·podem ser 
de g1•rmd6 relevancia na historia inLellectual e social. da nação • 

. O primóiro volume, depois de um prefacio de algumas pa
gina~ (XIII-XXVIII)·, começa pot• uma inLroduc~ão notavel so-
bre: . 

1 
. · . 

· · a) a quanÚluLivid~do o a scioncia, cm que o nütor nos põo 
cm dia com o estado ttclual das scicncias, afim do traçar a. 
orionlnçíio do seu livro de •Cercn de 1.200' paginas, e~crlplns cm 
. estylo sob·l'id, mns elegante e cheias do saber. o do .so;m·un•,lll, 
pela Iai·gil (JducaílãO ~cientifica doo ,Seu es•pirilo; . . - . -

' . -. ' . 

·, ._ 
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., 
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, b) o pdncipio da relatividade; . . . . . . 
· c) . a naturalidade do •Phenop:~eno_ social dodirelto •. 

Depois v.êm tres .partes, em que suo trataáos .os .twoblemas 
(undamentacs da sociologia.(:!~ parte), com as conclusões em 

· fórma de lois ou de enunciados, a' e1~itica da philosophia social 
·e poliUca ·a pru:·.Lir do Augusto Com te, onde nos. revel~ .. o. ~s
sombroso esforco. que se. fez em. todos os paizes,. pa~te !!,.UB }'O
presenta muitos annos do e~tudo. ~ de uma docume~t11çao .1m~ 
poccavol, como •. á.liás, ·a do tpdo o:li..,vro .. (2' :P!l?Le), .ofmal~ente, 
as. normas jurzd~cas, .em ~que ~~P.?e. () crltiC!l_:tudo que ~á se 
pretcmdeu como expl!caçwo sCientifica: d~ .• r~gra ~e ,dil•eito, e, -
em quo se mostra qual a melhor ·~xp!Icaçao.. ·· , 
. . . Qu~ndo·-s~ aca.ba o pri~~iro volume ''ja.se. têm m,l.ll,tas 
concluso os socwlogicas e. pohtwas .d·e _yal~:-. theor1co ·e prat!co, 
cjuo nilio. cabe aqui enumerar·;' ·No segundo. volumEi é ~nde: vae 

·florescer todo este esforço. formidavel de documentação;· de 
. meditação e de exposi!,liiO :Systemati~a. · . · . · . · .. 

• . Divide-se em . t.res. partês, além da Intrôctucção, .oiide. se 
trata da divisão da. iiciencia juridica, do dêteçminismo é .um, . 
dado da ·saiencia e das conclusões alcanÇados·no .primeirq:vo,· • 
luíne. Na primeira parte, .são passadas em ll'evista .as equiva. 
lenciqs e aspectos ofundamentaes ·do.· phenomei1o' juriâico, ... ellll. 
que ·se asl.udam de&de os .. varios aspectos até os, programmas· 
da invesLigação scieiitifica; c: .· · . . .. . · .. · . · · .•. '. 

Na segunda parte, sãó c.studadoo .os tlmdamentds metho~ 
tlolo.uic'os do c1•itei'io e da investiuaçáo. scientifica, tres eapi- · 

. tu)os de S'i'ilt:dc val?r para os quo logi~lam, .interp~tám o· ~P
_phcam. as lms; o, fmalínente, na .tercel•:aparte;.:o ordenamen-
' to e intervenção scientifica na mat.eria socia'li parte eminente~ 

•' 

mim te politi-ca, de fundamentos scientifieós muito. seríos,. que 
·hão. pode ·deixar .de vir ·influir seriamente· na~ mentalidade na~. .. 
ilional e-é Justo que ·se preíni.a o .es!1orço. do. seu :autor, muito 
pouco encontrado no ri osso paiz. ·Para :se 'ter impressão da im,- .. 
por~a~cia desta.' 3~ pwrte bastà le·r os ti~ulos do!iogapitulos tod11s . 

. · eh Cios .de erud1çao· e. de seguro slilber, .uns relativos ás. consti
tuições· e ás lei·s ordinadas, ou !.Tos ás fontes do direito, outros · 

· ás pesquizas · mérarilente .scíentifícás para. a legislação, .. oútro· ; 
sobre os· problemas eugénicos e. o.diraitO> .penai,· outro .. sob1~e 
propriedade e c~édito; O!l~ro·· ~obre.familia~ .e .succesà~_.e, ,fi.;,·· •. 
nnlmonte;. o capitulo Pol1t10a ·JUrid'ICa, ·em que fecha as mi! e 

. duzonlas P.US'il!~·~ dQstll obr.a de f~o(~go:definitiviimente liga~a •· . 
~ oommomor•aça~ do nosso:CellltonariO~'B que de,ve oomo:tal .. s~. · .. ·· 

.· JUISII~!l poJo pai~, que lhe deve. o pr~mio de que: coglta a · · 
emenda · · · ·. · "'· · · · · · .· · 

· .. · . : sàl~ dás ~~ssÕés, . · cte de~;mbr~ âe i922 . :_ !,.trlêu·· Aiâ-
. c/tad(}. . . · . · · :. :.:~· · · · • · · 

. ; .. 
" 

N. 22. 

•.. 

Onde convier: ' .... 
. - . 

. ,.. Art. · .. Aos · estudantes das escolas superiores, reinte-
grados na posse de suas rnat.riculas cancelladns• illegnlmente, · 
o qúo nüo. tenham do· modo,• ~lgum, directa ou indirectamen
te,. por .acto pt•opriq qu de -terceiro, contribuido .J.lai'a ·o can..: 
cellnmento, é" PEll'mif,tido pro.st.arGm os exames do· seu curso; 

·· !]e modo a rocuporarem effiOientomente os , ann!1_~- perdi40!! ~· 

I:. I ..... 
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Justificação · 

. Éssa. ~manda visa regular de .uri'í"modo ·o mais equitativo 
e justo a ·situação de muitos estudantes. que tiveram as suas . 
matriculas trancadas, com o prejuízo de um anno - uns - e 
de dous. annos .- outros - na marcha ~o~mal o. progressiva 
do seu curso, por um acto .megal do fiscal· do estabelecimento 
em que . estavam matriculados e .do Conselho Superior do 

.. Ensino que: o. horiwlogóu .com a sua ;approvacão. · · 
. , .. No Annuario. do Conselho Superior do Ensino, vol. 1', 
annos de,:1918-1919, á pag. 321, verifica-se a concessão feita 
Ir estudantes da' Faculdade de Direito ·da Bahia · de fazerem, 

. mesmo em uma .unica épõca, · os. exames de seus preparatorios 
.inquinados de. riullidade .. Foi este um. meio de resarcirem-se 
.prejuízo~ dé estudantes em um caso. mesmo em :que razões 
se .. mostraram· para as medidas tomadas .contra !lS .suas ma-
tnculas·. · . · 

.: ·· ·. ·_• • NÓ. caso, po~éiri, dos cianueÜari)eritos .· illegaes, a. cujos· pre.:. . 
. , judicado~ não. !!Odia ~eixar d~ aproyeit!lr o precedente, visto 

_como os_ preJUIZ()S amda maiOres. foram, porque o·. cancella
melito de suas. inàt.t>iculas não se desfez -.com o preenchimento 
'do-formalidades que tivésseni .. faltadoí . mas. pelo ·reconheci
mento dó. erro e. do . absurdo que a medida do cancellamento 
: cpmportoji,. õ Córiselho Superior -do Ensino:· que homologou 

, o:· ail_to . illegàJ·. do·. ciméellamento . da.s tnatriculas, · ne~ou. a'. COI!-· 
· .. ccssao ... requer.!da por um dps preJUdicados.":"- abrmdl? cami
... nho aos demJu& ·~ de prestar os exames em ·épocas differen
.. tes, sem d · aecumulo de .matarias de. mais um anno; ·com-

tanto que recuperasse ·os dous_ ·annos perdidos. , . 
. . . Conseguintemente, nada. mais digno qe aP.PiílUSO do. que 

. 'SeJa a reparaÇão. que se pretende, consubstanciar: na .emenda. 
~a~ima, .: além' de ··.que, ella .reaffi,~à ~ :4ispqs!tivo c.onstitu-

. ·cwnal por força do gual nao. ·ba prJVIie~IOSf, considerados · 
. ,i~u!les1 como, são, .'todos. perante a lei.. . . · . · . .. . · . 

· 'M. ;, h.$adla· daLSeê~Õe~, em . de dezembro de ·f922; -· ,Ir,_'neu · 
· ac a o · · ·. · · · '· · ·· ·' .. ' .• ... '" ..... , . _ .. ,-

. . . . ' - . N. 23: 
· . Onde ·convier: . . . . , 
. · Art .. ,; Ficá. restabele.cida nàii duas secções .do Collegio 
P~dro U · a antiga cadeira de .í!istoria do Brasil, para. a mes
:ina .sendo api•ovoitados o ·-actual professor em disponlbili
·.:dade ·El_· ·o P,r~fes~or: sqbstituto,de Historia dq Brasil ~o Iries
.mo . çolleg1~, . ficando .. abertos os necessa~10s ored1tos. 
Abd,as .Neves_.·. . . . . .. .. . . . .. . 

J'U_stifica'ção 
';· l, ·~ ,•· : 0 · . , . t I, • , , .. • ' 
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. . ·o estudo especial das cousas nacionaes e. feito em todos <V 
.. os ·P~izes civilizad~s, desde as cla.~ses ele'mel,ltares at.é ás aoa;. 

demiCas .. No Brasil. em tempos passado~, Isso já fo1 tambem 
feit.o;.Depois, inexplicavelmente; no Collegio Pedro Il,·a ilàdeira 

... ~--

foi declarada extmct.a.,, A Congregação do Collegio Pedro II 
Hempre .protestou contra Isso, e tem sempre ·.Procurado sanàr 
o .. mal. .Ainda no corrente anno essa congregação, pela tqta:; 
lJdade de seus membros, dirigiu . ao Governo. um pedido n 
esse respeito;· .. . .. , . , . . ' . · · · · : ·. 

, .· · . O : t}Ssumpto,_. por_· sua magnitude, t~m onconl.rad.o P,or 
.toda parle n ma1s sympathlca reporcusstto. Na outra-. Çasa 

. .. .. 

·.·· 
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do Cons·resso Nacional .. iá elle foi suscitado pelo illtístro 
Deputado Dr, Tavares Oavalcanti, não logrando sua emenda, 
ao orçamento do Interior;· ser· ncceita pelo . Presidente da Ca
rr.ara, por isso que i'oi apresentada em 3" discussão. · (Diario 
Oflicial1 27 ue novembro de 1922, pags. 6.109 o 10:) · · 
· . I<oi assim fundamentada a emenda do illustre Deputado 

Dr. Tavares Cavalcanti: • · 
· · "Á. Congregação do Collegio Pedro II no afan patriotico · 

elo ministrar aos alumn'os do mencionado insLiluto melhores 
e mais systematizados ensinamentos das cousas brasileiras, 
resolveu, por proposta de. s.eu illust~e dircc~o.t~ .c .de· conf!)~
midade com o que é. praltcado om ·outras naçocs, a rospetlo, 
pedir 'ao Govez·no o x·estabêleci.mento da an. liga cu. doira· de 
Histoz•ia dó Brasil que abrange .o estudo da terra (Chorogra
!Jhia) e o desabrochar tia nacionalidade que constitue a his
toria propriamente di ta. 
, O Conselho Superior do Ensino tomando em considera
cão a proposta alludida não só mente lhe · tribut(JU applau~os 
como ainda a ret'orcou com approvaéão unanime. . · 

O Congresso de , Ensino. Superior e Secundar i o, comme
morativo do Centenario da Independencia Nacional, e con..vo
·cado pelo Governo, afim de sug·gerit• as medidas mais habeis 
llll.ra a "l'eg~lameilt~ç~o do ensino, ·. estud~ndo o conteúdo . da 
emenda ac1ma, emtttm. um voto no senltdo de ·que os pode
res publicas houvessem IJOr bem de alliar, e com caracter 

· obrigatorio,. á cadeira de Gllorographia a de Historia do Bra
sil, visto ser este o unico meio de conduzir à mentalidade. 
nacioúal. no ~entido de nossas realizações maiores. . ' 

Trata-se,··· effectivamente, -de· umá . disciplina do indispllll-
. savel necessidade de ensino em .um curso de llumanidad•,.9, e . 

6m cujo quadro causa assombro nãb ser incluida, ou . então 
achar-se extincta.. . · ... · · ·· · ·; '•·'"''·"! 

,. 

: o 'Bi•asil, llaiz gramle o l'ico, necessita de ser estudado mais . 
. cuidadosamon e - quando não para ser conhecido pm'·'aquel":' . 

h•s de outras nações que procuram empregar do maneira pro- . 
ductiva os seus capitaes, ao inenos para o fortalecimento. da 
nacionalidade cuja consciencia, por ·esta fórma; se. forta~. 
J(ICCriÍ. · . .· · , · . . · . · 

· · ~inda agora, no sei!) .~o C1mgrcsso, .vlwià's vezes nos an
r.unczam as tremendas dtffJCuldades em que nos encontramos. 
As causas dessas difficuldades são· procuradas nos actos do 
Governo, no desiquilíbrio cambial; nas oscillaçõcs dos mer
cados, nas guerras. que ultimamente convulsionaram a huma
nidade c tanto concorreram para perturbat' a produc~1ãO mun
dial; e em tudo emfim - menos no desconhecimento de nós 
tlroprios, do que somos e do que pos~~imos ! .... E'~ espan-
soso I • e . i/ ' ~~.:; . , 
.· A. medida apontada· nesta cmóhda 'lli•ocm•li minot'IU' este· 
lmmenso· mal. Adoptada no CiJllcgio Pedro II hn ·de ser imme-

. di atamento imitada por todos os collcgios do· paiz. Ti•ata-so, 
pot•lanto, de uma medida que, alem de patriol.ioa e acertada, 
tem ainda; a .sou favor, o voto total, reitorado e 'invariavel do 

· mrigist.crio nacional. · · · · · . . . • 
· R.1mrcsentando ~m.1 ausmento do· dcspoza qtinsi inisorlo, 

. cm VISta dos bcneflcJOs que dcvcrtí produzir snm tardanea, 
t!Cm mesmo por esl9 .uspeot.o .!!oixará ~.lo J!Or acc.ei.La a, p!'es.o~lo - . . \. ' 
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.... 
emenda que, por isso, nüo l.ertí. contra,. ~i nenhuma objecção 
contraria ·(t. sua realização, · · ·· · . . 

Sala das sessões, cm 24 de novembro de: 1!J22. -. Tctvares 
Cavalcanti. ". 

De !'acto, a emenda acima impõe~se por todas as razões 
ú consideração c ao· patriotismo· do Senado, . razão POI' que 

· merece approvaçiío. ' · · 
Sala das ·sessões,. i!J de 1 dezembro de 1922. Abdiaa 

Neves. . , •· 

N. 24 •' 
· Onde ·convier: 

. ·Aos escrivães das Pretórias do Districto Federal, creadas · 
·, pC'lO decreto n. 1.030, de 1890, eram·attvibuidos os processos 
·. ~os inventa!·ios de qual_quer valor, .rle .o~phãos, proyedoria, au~ 

. · .. • sentes ·e crimes;· ·e cabmm · as al.l.ribU!t;oes de partidor, conta~ 
dor, além das que ·ainda. ho.ie lhes competem.. -· . 

- . A reforma: da .Tust:iça J.oeal, feita pela lei n; 1 .338, de 19 
·. de .iane,iro de 1905, retirou 'desses escrivães todos aquelles 

processos de orphãos·, provedoria e· ausentes, bem como os in~ 
. ventarias .ent.rc. maiores, de valor ·infe1•ior ·a 5 :000$, além das . 

fr.r1ccões de· contador e- partidor. · _ . . ·· 
· -· .Em 1911, a lei n. 9.263,·de,28 de dezembro, reformou ou-
. tl'a vez a Justiça Local e. retirou, ainda,_ dos mesmos escrívães · 

· . o~ processos. de despejo dos predios ,urbanos, que até então 
· competiam ás Pretor ias, ·qualquer que. fosse o seu valor, .bem 

como os processos criminaes e certidões negativas, ficando os 
rllferidos _serventuarios. reduzidos, em suas .funeções,' ao· ser

. viço do Regisl.ro Civil e aos processos até ao valor de 5 :000$. 
E~se acto legislatvio,· porém, determinou, a. tit.ulo de compen

. · · -:sação aos escrivães referidos, a unificação dos dous officios 
, . institui dos anteriormente em' cada Pretoria, em um só,. a cargo.· 

do servcnLuario que subsistisse, . t.oda vez quê se verificasse 
a vacancia de um dos mesmos·. -.· .. .. ·- · . ·._ · · .· . · . 

Esse beneficiei era evidenteme11te a compensação' das sue.: 
' · . céssivas diminuições de vantagens, que as diversas reformas . 

· t.róuxeram aos escriviies ·das Pretor ias; . entretánl.o, apezar de 
. tul detet•minac;ão constar da lei publicada ·no Diario Of(icial . 
· !Ir. 1 de janeiro de 1922, foi, irregularmente, supp1~imida em/ 
publicaciio do mesmo. deqcto, feita novamente, dias depois, 

· .• com à nota do "se reproduzir por· ter sabido com incorreccõi:lsn . 
. , .. · Attendondo ao -exposto e á sensível diminuição do ·serviço 
:forense nas -Fretarias,. eu,ia alçaria do 5:000$ é insignificante, 
seildo .raras as demandas _desse valor que não ·se .resolvem. 

' por accommodacões das pa1•t.es, devido ao fac.to rio não suppor
tm·em, · geralmente, i'ntercsses de ·tão. pequena monta, • as. de

' longas· n os dispendios de uma contenda Judiciaria: · 
Accrescent.c-se onde convier: - . . -. . \ . 
AI'I.. .. No caso. de vacancia, por qualquer' n1ot.ivo, de rim 

· dos officios· de escrivão -e officinl do Registro Civil das Pro\ 
t:or•ias Cíveis do District.ó Fedoml, os dous officios respecti,. 

, vos, actualmente cxisl.enl.es· em cada uma, ficarão unificarlos 
·cm· beneficio do 'servonl.unrio que subsistir, revogadas ns rlis-
pr·sições em contrario. - · .. · . . ~ 

L • -·• • ~ 

Sai1\ das sessões, 19 de dezembro de 1922. - Mendonç:l 
Mm•tim. 
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Onde conyier: · 
N. 25 . 

A1•l. SOJ•ão validos por uous annos, abrangendo todas 
a;: vaga:! quo então se dei·em, os concursos realizados na Côr- . 

. tJ. dr; App~llacií~? do Disl!·icto Federal par:a o cargo de pretor 
cr;mmal, mclus1vo o ultJlllO a· que alll so procedeu entre os· 

• .sub~IU·etores. ' ' · · · . · · 
. ·Paragrapho uni c o. Nos concursos ~ntre os sub-1pretores 

f1cam este~ dlspep.sndos da. exigencia .,do quatriennio. · · ·.. · 
. . . Art. · Paz:a o. Qargo de sub-pretqr &'er~o de pr~ferencia 
!tn!,noados os pnmmros supplentes que jâ tiverem sido elas-· 
siiJCados em concursCt para pretor. · · . , · 

Sala das·commissões, de d~zembro de f!}22. ~ Euse~. 
bi~de Andrade. · ·· . · ' • 

Juslificação I: 
r .•• . .-"' 

· ' A seleoéãó dos candidates aos cargos dà magistratura tem 
sido experimentada com· os mais variados .systemas. o· que 
afinal se adoptou para a Just!ca Local do Districto Federal.: 
é l'estt•inglt• a o~oolha. <10 Executivo a uma limitada lista erga~ 
nizada pela Càr'Le de Appellacão, Presume-se, muito acerta-

. · damcnt,e, · quo aos desembargadora&' ·não . faltarão elementos · 
para bem ajuiiar da. cultura e· capacidade mentãl ·dos conour
rel?-tes, . bem como . de. !n~a idon~idade ·.moral:· os que: ~ogram, 

· p01s, obtm· a sqa mclusao na hsta de· tres. nomes; ·envrada ·ao 
Govcr•no pa~;a a ·nomeação, mostram-se "dignos . della: - ... oaia · 
cm. quem cahü· a nomeação do Governo, esta· é sempre: aoe~- · 
tada. ·. . : · , . · · ·· .. · . · . · 

. Assün i'endo, para que renovar-se, tão amiudtidalllente,' a. 
disputa entre' os candidatos,· quando. a classificacão é qtJasi. ·· 
sempro a, mesm,ll e quando ainda e:xrstem candidates já elas- . 
sificados, depois do. estudo de . seu preparo, de seu me~ I-· 

<:. 

mento e.·de sua idoneidade moral? · · · .. . .. : · · · .. 
Nilo faltam; allás, exemplos de semelhantes .resoluções , · 

do Poder Legislativo, prolongando-se, por certo tempo, a ;va.: . 
. lidado. de concursos, com o .. natural e justificadQ. 'intuito. de 

"-poupar~ Governo a . pretendentes, a no~o disperdicio · de 
'O~forcos, des~e que e:dste a lista . dos que Já. foram reconhe-
Cido&' como rdoneos para o oex!)rC)cro . do .oa.rgo. . · . ; .. · . .. :, . 

' . · Tambení n~o: é ,j~sto que o ~reeD!lhrmento do cargo de. su}?· . . 
pretor. que é. o inimo da carl't)tra, obedeça apenas ao crrterw . 
Cla antiguidade entro os . primeiros . supplentes, quando ex!s:. 
taln . alguns destes com· séu ... merecimento comprovado , 
por classificaoão feita para cargo superior ao 9ue pretendem. 

• . - Sa\a das Colnlnissõe~·, ·~e . dezeinbt;b · de i 922. - Euse.:. 
. b·1t) de 1Andrade. , · · _ 

N. 26 

- · As parf.os intertissadas do que cógif.a '·o § o•, do art. 13, 
da lei' n. ·221, de 20 de novembro de 1894, 's6Jo aquellas que 
te~pondcm dirr~t.a :o conjunt!U!lenle com o réo {)Omo l·espon
saveis .. pe).o acto que se pret9nda annullar, Isto é, OB CQ-):'éos,' 

(,quando exis.tam. · · · · 
. ' 

' . 

' 

,, 
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· Justificativa 

Alei n .. 22,1,, ri~ 20 ele n.ovemhro ,do 1804, n~ ~ou a.~t. 13,. 
dei c r mina: ~os ,lliiZIJ~ rJ i.l'ibunaes lodcr~cs pt o.c~~sat ~ ,e 
jlilgu.ràll as cau~uH QliC HIJ f1~11darcrn na le~ao do ,!:lHoJ.I.o~ tmcl!

. viduac~ lll!t. llCI.ü~ OU dectsoos das uulDI'Idadcs adrmms ra l-
V:l~ dtt tJnlllO). ' · 'ff'd • , . o § ú" desse tu·!.igo ustabctcco quo: <o:admL:I.a a.accao, 
80 \;iio citados o cnmppl.cnl.c l't~PI'O~ont.ante do m1mster10 pu
·bl.ico. e ma.iN ~larlc.~ mlcres~arlr!s, assigi1undo-sc-lhos o praso. 
C:e 10. dias pura a contc.staçan». 

A lei pl•ocurl\u [ll'<JVcnir ·a hypothosc de serem resp~nsa
vei~ pela praLica do .u.~to CII.!e so proto11da annu!lar, ma1s de 
umll aul.ot•irlado udnuntstrai.Jva o nessll caso CXJge ,que ellas 

/ sojam citadall ;· . . . . . 
. , '. D'lltlailto mais de :!O annos do execução tia. citada lc1 ' 

n. 221, nas accõcs ;,;umurias ~!:!pcciaes pura a am~ullayão\ de 
act.o~ ·administrativos sempre 'SU entende noccssarin som~nte 
a citnçãô da União ua · :p.cssoa do Procurador da H.cpubltea. .. 
Do mwto t.ompo a cHI.n pat•te, porém. essa jurisprudcncia t.cm 
va~iado,. nilo, ,nu sentido de se1·em intimadas u.s partos diro-

. ciumento r·cMponsavcis pelo acl.o, mas sim aqucl!as .que foram 
· beneficiada~ •pelo aclo Jt)~ivo do direito do aul.or. Pot· cxcm- . 

- 'PIO:· da rMorma de um Capitão do Exercito dccci.H'l'OÍl a pro~ , 
mocão a Ca,Jij;ão do 1" ~·,mente n. 1, -a collocaoão do 'l'cnente 
qué era n. ~ no n; 'i rln Alman~ck M'il itar c assim ·~Dr dcan~e .. 
Na valla do t• 'l'cncntc promovido sct•ti por sua wz·pt·omovtdo 
o 2• Tenente n. 1 c cm virtude dessa promo~\ão so.11á aHo~ 
rada a n~caht rln Almunack na parle referente ao.s 2• Tcnen-

. tes, !o(algando cada qual o nnmcro immcdinlo ao cm quo figu-
mva arítos da pr-omocão do que tinha o n. 1. · . 
· .Ailsim, si o· quadro de L"'· Tm,ont.cs i'õr ,ele 50. officiaes e 

' o do 2"' de· 40, o Ca·pilão que, se considel'llr injustamente 
refol'mudõ c que .propOJ: a acçilo pax·a annullar o acto da União, 
tr.rú ·.de.: requerei' a citação desta na pessoa do :procuradorl 
Seccioná!; c má is noventa cilaçõé dos 1'". o 2'" Tenentes acima 
allud!doR, · espalhados pelas guarnieões dos diversos Eslad'o.s 
ela Republica. · · . · . · · 

, Os ·precat.orios ·pa:a ossns. cit.ncõcs e o cumprimont.o dos 
mesmos no8 Es!l!ldos. Importam eni uma som ma tíio e! ovada 
.•]no () Càpil.lio reformado in,jusl.amcnl.e torá do se conformar 
.com a )nj~st.iç:a. Como .s~' vc, a cxjgoncia dessa intorprelacão 
ó pt•.ohtbtl.tva do exet•ctc!D. da nccao insJ;W.tida pelo referido 
m·t. ~ 13 rJa 'le! 2121. Evirlrmloment.o nüo pod'ia ser esta a in~ 
l.r.nçao elo logJsladoi' c](' 18!11.. A Rcpnhlica prometleu justica 

· pmmpla o baratn. Ah!m tlisso rlesnecessarlo 6 a citação dÔa 
fl!le sl\o, neste e ·em outro~ casos,· bonefloiados directa •Ou in
du·cct.~mcnte pelo. 'acto. q~e se pro,tonda annullar, :POrquanto, 
é snbtdo, ~ consL!tno .Jill'JsprndcncJa pacifica que a sonton()a 

\ nnnul.lal.orm &Sómcnto a~sogura _ao autor todas as vantagens 
n yrovonl.os ·do. po.:~to ~~~ do cargo de que fora injustnmcnt~ 
cxr•nm;arlo,. 11 n.tiO mvullrlu os. actos praticados post.oriormcnto 
pelo ~•OVOI no com o pt·ccnclumcnlo da vaga aberta pela o~o~ 
ncrncuo {lo flULor; · 

A~crc~cc ainda a circumst.ancia 'de que . a oxigeneia dà 
. t::10s ctlacuos alúm de dispendiosas retardam oxlraordinnria.~ 
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!!lento 0 ju!grunento d3: cathsa. sómenf.() é feita qu~ndo. a (parte 
uza cln acc•ão :\Ummal'la e.s·pilClal, qui! ~JOr sua naLUl eza tem 
riÍ,o. pr;lc·.e.:1sual muito rapido, e d~e.:M, ~o e)J;tre.tanto de se; 
r~i!n qu~ndu a parLe uza da nccao or~marm •. J.ust.amenl~ a 
quc~ JIOt' st11a~ 11at.uraes delongas. podena ~~m1t.t1r t~es. mta~ 
cões. o~ tt'illunaes, mesmo .clep~rs .de mod1fteada a JUl'l~pru~ 
tloneia o!Jserl ada durarJtc · .CJUU.SJ vmt.ç .annos, tee~ vac!llauo 
lli\S sua~. r!t•ci~õ~R a resp?lf.O, ora exr~mdo,. ora dJspem~ando 
a~ referida~ r!JLaoõcs. A~s1m, os ,açcordaos ns. 2 .. ~M e 2.06&, 

· d•J 28 ,rc;~ set.Lmlbr·o de 1!)12, dec1d1ram que «a··lel n. •221, .de. 
18\Jt não· exígc, .~ ::>.renas faculta a citação do.s interessados. 
Eotabolccer comi) C(·!lf)H:ã"J par. a o uzo da accão · d() art. 13 a· 
cH,a~ãn dr. ~odo;; aquelles. a qwm possa interes~ o. act.o 
adnlllli-:ll'afi.vo, seria' i.J~a •i (]li<' abr.!ir. a mcs~a a~ão, pelo 
emhanJC·l, na mn10na dos ·~a.•r•s, ·11l'\IJ.•(!lf•' cl, que de uma: _tal ' 

"oxigene ia resultaria». (Oct.avio Kelly, ·Manual de 'Jurispru~. 
r/enciu Fede.ml, n. 35) . Confirmando essa juriSJ)rudencia. 
existem ainda os accordãos nl!. 2 .173, de H de. setemb~o 
de 1014, 2. 761, de 17 de junho de 1918 e ·3.238, c:le 1 de ou~ 
f.ubro dc) 191'9, publicados na Rm.•ista do Supremo Tribunal ' 
J.'edernl,, vol.. VIT,, pag .. 184, . e vol. XVrr, · pag, ,258 e Dia'rio 
O((ieial de .10 de ,íulho âe 1920. Não .obstante, outros accolr-. · 

. dãos, · proferi dos nesse mesmo período, consagram doutrina 
opposto. · ' 

•· · Nestas· condições, ,para obviar cS3a diversidade de ju- · 
risprurfencia que beneficia a uns e- prejudica a outros, quando 
a sif.u~oão de todoo é pç_rfeitamente identica, tornra-se uma 
ncrc~Sfàadc a mterpretaoao constante da emenda. ·. · · · 

Sá la da~ sessões,. em de dezembro do 1922. .......: Irineu, 
Machado. • 

N .. 27 

' i 

Justi(icação 
.... ~. 

, . I . . . 
Ent·re as dispo~ições do t·egimcnto ,commun1 .das facul

dades de ensino $Ul1er.ior da Republica, qué ·monos se just.ii'i~ . · · · 
cum, clesl,aca-so a que não pormitto- ao alumuo, a quem t'al~ ·· 
f.ar uma ma teria 'para· completar o anuo respectivo, .fazer jun.: 
tamentTí com essa, as c.adeiras do anuo immediatamente .su-
pcri o r. · · · · 

· · Contpi•chendo-Rc e !Quva-se não ser' permittido: que. o 
alumno adianto um ou mais a unos; é .uma medida moraliza
dora e que· tra1. yantugens ao ensino, mas não. pormittir que 
o alumnn inhabil itallo em uma cadeira. . ou quo nã·O , tenha 
feito pxame de uma matet•ia d9. anno anterior, possa .fazer no 
annn scg-uínf.tl, tJI11 primeira õtl-' segunda época, este exame 
e os riu sclríc immedíatnmcntc su~erior, .é um absurd:o que· ,, 
tom tJ·uzido não stl pre,iuíxo · an ensino, pois o professor con~ 

. rloo-sn do ~acrificio que vae impô!' ao· alumno, como tam· 
bem traz dcsf;osto e anninuilamento. da carro ira encetada ' a 
muitos 'estudantes. 

' ' 
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Assim é justo que' como até bem pouco tempo ainda seja 
mantida a libm·al c logica nw~ida abaixo· reproduzida na 

EMENDA 

·· Aos alümnos das . ·Faculdades de Enfl.i;n.o Superim da 
Republica,· qúe por inhabil itação ou · otltro qualquer motivo, 
não tenham podido tirar a certidão dos exames de .uma on 
d4ns cadeiras q:ue lhes :faltem pa1·a complot~1; o a~h?, nas 
duns épocas do anno lectivo respectivo, sera pcrm1ttido fa-

. zcr .os exames quer cm primeira quer em seg·unda época , do 
· nnno lectivo RI'J!l'llinte, da série. imrnccliatamento superior, con
jun!ament.e cüm as.- ·cadeiras que falt.em .. podendo como 
oul.1·'ora. quando convcnienle, ser feita a prova escripl.a, con-

. exame de VV. EEx. a seguinte emenda: · 
Aos alumnos · inhàbilitados em primeira épaca, é petmittido 

' em segunda época fazer os regpeétivos exames da série em · 
qno foram inhaliilitadós. medida essa que sempre vigorou 

. até h,e!fl pouc() tempo. · · · , 
Sala .das .~essões. - Vütal Ramos. 

N. 28. 

Os bachareis em sciencias politicas, e sociaes, pela Fa
culdaóe de Philosophia e Letras, teem a honra de submetter ao 
exame dé VV. ,.EExs a seguinte emenda:· ' . · 

Onde' convier:· · · · . . · , 
' "Art .... ) :Ans bachareis em sciencias politicas e sociaes, 

pela Faculdade de· 'Philosophia e Letras, é concedida a valida
de dos exames· das. matérias similares quando pretendam st~ 
matricular n:as · Faouldactes de Direito da Republica." 
Abdiv.s Nevei." · · 

· ' Justificação 

Os hachards em ~ciencias politicas c sociaes, pela Fa-' · \ 
cuidado de Philosophia e Letras, pedem lhes seja reconhe
cida a validade dós sous exames, J. ara effei.to da graduação cm 
direitn. mcdiant.e a prestação de exame das 'disciplinas rião 
ccimpr~hcndidas no curso daqnelln faculdade e exigida no das 
Faculdades do Direito. . ' 

· ·.O. g·ráo de bachnrrl cm ."Sciencias Politicas e Sociaes", f.oi 
conferido nos pet.icion·arios, ao.' cabo de um curso. rigoroso, 

·com exames ·annuaos .rC'ali~ados publicamente, cujo's resulta-,
dos constam do' .TJio-ri11 O{ficial, sentlo as provas ornes, em 
todas as sórics, presididas e assistidas ,por altas autoridades 
officiaos. como· Senadores, Dcpnt.adoR Federaes, Minist.r·os do 
Supremo Tribunal, secretarios .de Estado, desembargadores, 
l'isciws ri professores rias demais escolas.su.pcriores, ele. · 

A Faculdade de Philosophia e Letras, creadn pc]o Insli-. 
l.uto .Historico e Gnographlco Brasileiro; fnnccionou. srmpre, 
.nos primr.ims cineo annos de sua exist,encin, sob a égide rlossa 
. tradicional inRtitnição sciontifica, c no proprio edifício ela sua 
,;;;11rle, onrlr sr renlizarn as lltllas, foi cr.lebradn a solomnidado 
ria colla1;iin de gTtín ti P•'imeira l.nrma de buchur<'is sabidos da 
I' a cu Iria(! C. · , · 

Os prl.icionarios salioulam ossos, ·1;:wtos pnra ryue os con.s
pi'cuos scnhot·es mcmllros do Cong•·esso. Nacional possam for-

\ 
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' 
mar ,JU J?.O .sobro a. irlonoidado .cJo R eu curso, o acllam desne
ccssat'iG J•olncinnar outras circumsLancias, que cç.ncorrem para 
abonar .c engTr.udeccr o ,just.o ·renome da Faculdade; .pois so 
apresen l;am pcl'::tnl.c '.o Congresso nmparados pelo perstigio dos 
~011s · illusf,res l'undarloms Drs. Epitacio da Silva :fl.essõn, Ma
no r.! r!G Oliveira Lima c Ciccro Pm·egrinn 'da Silva, sondo quo 
o Dr·. Epitacío J'cssôn, ·como Presidente da Republiea, ·· não 
hcsít.ou em rlnr-Jhrs uma proVa publica dn seu applauso; .com
parcconclo ;í ses~ilo · ~o forrnal.urn, e dignllndo-St) oollar-lhes, 
pnssonlmrnf.r., o gr•áo, como se vô da nc.ta ~ublicac!a. no Dim"i!o 
O[f·icial, do S elo ,iulho de 1!120. · ,. · , · · 

: . O acl.ual presidente do Conselho Superior rio Ensino, Dr. · 
Ba.rílo dn nan1 iz · Gaivão, um ·dos antigo·s -directores e rcorga
!Jizaf!OT'es da faculdadf'l, asim se ext,crnou it respeito dá. FacuJ ... , 

. c!·adc 1!<1 Philosophili "o Lrtt.ras, seus professores a alumnos·: 
"Sois J•ealmenf.e os ':fllctoràs maximos da ,~randezn. do . 

Brasil. . . Da h i o prazer c a ufania' com, que :JCompan•lJO ri 
vosso .f.'1·ahalho pnt.riol.ico, o vosso. dcsprondimcnlo,· as. vos.<~ns 
lieücs ;mhias t! tndnvia.despJ•et.enciosas, o vosso·f!mpenho soli·· 
cii.o cm r.;;cla•l'f'CeT' assnmpl.os e quiJsLões que ainrh não tinham 
no .Bmsil onf.1·o t.heat.ro po1•quc ·nos fnllecc no r . cmqu•anto o 

. nnsinn dos All.os Esl.udos. A nossa Faculcladn ele Philosophia 
(pormitt.i qnri ainda a ohnmo no~sa, pm•qiie a Hwr. no comção) 
corrrsponde a c~se idoal e rleve prosoguir' · !l~nodadamf'lnl•e, 
porque e lia mprcscnta um -magno sm•viço ..... niío púde, não 
·rJcNo ·desfnllr.cer." . . . · '· · . . ' 

Os pPI.icionar·ios plcitoiam perante o. Congrr~sn .o reconhe
cimonlo ·dns sons exames, dCl modo a .fic':irom ··.dispensados, 
qnnndo Pl'CI.onrlam . fnzor o cursn .iui'idico. f.ln prostll(lão rio 
novos oxnmes' das disciplinas communs oos rlous. cursos,· pelo 
que solicil.am rios honrados m:emhros rln Congrrsso' Naciomil o 
·seu apoio para a emenda supra. que l.eem ·a hmíra de suh
mr.l.t.cr ao exame do SS. EEx., a quaL sob todos~ os pont.os dA 
visl.a. rosume nada mais qno um aol.o rio oquidnrlo o ,iusl.iça, .i:i 
cnncnrHrio a ouf.t•os insl.il.ulos rio er,tsino, alguns rios qunos não 
offeJ•f!cr.:m U\O fm•ta e COJ?iOSII folhl\ ;Jo ·bons () l'N10S SP.l'Yi()OS, 

Aswn procorlnndo,- Pl'op(lrcionat•:í o Cringrrsso· a .iu.~l.a re
o~mpensn no osl'm·oo· honnslo rln mil is rlr. qutll.t•o nnnos rlo por
ftados f,J'Il!Jalhos .o esf.urJos rir. uma l.urmn rlo homens, no .nu
mm·o dos flllnes; sn r.onllím aeluolmonln n!l.os funcoioililrio's -
pulllioos .. ~·onroscntnnt.(ls rln F.xorcilo o. ·do Clero, jornalistas c 

' profíl8sores,- olc. - Abllias NC1m.~. . · ' . . 

Onrln convinr: · .. 
. N. 20 . .' . 

'.· .. 

;\ri .. · 0~ in~jleOifll'f'S .O snb-insprcl.~l'r'~ . ~anilnrios. dO. 
SorYtço rio Sf!lloamcnl.(~. o Pt•ophylnxia Rm·nl no Disl.t•icl.o .Fo- · 
cloral ~ort:nnPuo um qtwh·n ri~ MI. 'l'nnocionnl'ios. efl'[llllivos. 
Rl't;rln ~:t lll~pncfot•os e !?~ ~nl•-m~pl'clm·.-.s. 'J?I'sl:o qunrh•o farão 
:0111 ti' nun su. oR aclunns msprciOJ•f\S~ r "uh-ins]wcl·nt•es; como os· 
auc; fonrlo~llln. tlns tl'rmoR.rlo aJ•I. 1::1. rio rll'lll'Oio n. 1!L53S,' 
rlc .O de nht·JI.rln Hl1!l. nntlW!Hios pnrn n Dislrinlo Federal. pos~ · 
tm•Jo•·mnnle tnt·~m rloslacl\rlos pa!'a onh·as llnmmissõfls elo De· 
partamolJto NnoHmf\l qo Snudo Publica. · · · 

. . . 
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' 
Paragr~pho ,. Os funeoiónnrios deste quadro que forem 

designados par·a sorvir nos Estados, serão subBtitu(dos intert-
. nam~nt.e,' volt.ando aos seus ·Jog'arcs quando terminada aquella · 
oomm'issão. · 

Sala das sessões, 
élwdo. 

ele dezembro de 1922. - Jrineu Má-

Ju,çtíficação • 
· Como justificativa da presente emenda· que. é just.a e . 
mesmo neóessaria ao servico publico, bastam as seguintes pa-. 
lavras do abalizado hygioni~ta o propnl,l'andist.a e· dirl\otor do 
Servico do Saneamento e 'PrOJlhylaxia Rural: . · 

·';A Direcl,oria de Sanen.mont.o· e 'Prophylaxia Rural t.em · 
difficuldadcs cm deslocar modicas do serviço do District.o Fe;. 
<lera!, visto como eJles vão para o~ Est.arloH sem qualquer ga- · 
rnnt.ia. Si por motivo do molostia, por suspensão passivei do 

.. sorvico nos Es.tados ou poi· qualquer out.ro, cllos forem obri
. gnrlos a deixar a commis.si'io, terão o SL\U primit.ivo Jogar no 
· J)isl.t•iclo l!'odcrnl · occupado pm• out.ro~ o ficar1lo dosompro'~ 

gados o sem componsaçiío do sou .trabalho e os forço om bom da 
· Saude Publiéa; . · .. 
· .· .· Era ,de toda a .,íustica que lodos o1lr.s, tant.o os qué foram 
nomoados para o qun<!ro, como os quo .o~ subati't.u.iram. se t.or .. 

, nassom effectivos, como premio de sorvicos prestados e como 
-· . gilrànt.ia dos seus Jogares, quando em commissões fóra do Dis· 

t.i•icto Federá!, sendo, ent.ão; int.nrinas a~. suas substit.uicões. 
Elles ficariam ussim equiparados aos luspect.orcs sanitnrios dá 
Directoria do$ Servicos Sanil.arios. Tor!'ost,ro.s .. A·Jém do .mais, 
M, postos snnit.arios do Dist.ricl.o Fnclorál, além qos vastos o 
oomploxos set•vicos rJn J>rophylaxin Rural, funccionam boje 

· como as· dclcgllcias do sau(le rln Directm•ia dos s~rvi~os Sani
t.nrios ']'ert•ost.rfl~, pra.UcaniJo, alóm .cJo~ que lhes siío proprios, 
t.odos os servicos daqur.llas o mais o~ da Jn8pect.oria ria Lepra 
o Doonoas Vonorons. . . . · · 

Os insp~ctores e sub-inspocl.or~- 10rmit.nrios urbanos. são 
' GffooUvos, -podem exercer a clinioa, t.eom rliroilo a ·mont.opio . 

o apo~ontndoriu. Os do Snrviço Rural I'X~rcrm os 01:.rgos om 
· - commissilo, sem g-aranUa alguma; r. eom prohibiçiio do exer

r.icio da clitüca. 0ra. o Scrv.iço rle Prí:Jphylaxia Rural noDis •. 
h•ief.o :Focleral oonst.Huc a oscoln do Sanonmimlo .~ Prophylaxia 
·JluT•nJ, sondo 'da mafor vant.agcm qne os morlicos ne!lo oxoroi-, 
l.ados ·sejam r!ostacados para os Esl.nrlos '!!amo 'instructores dos 
serviços quo all so in$1.alnrom. . . 

. . .A PiroçtMia· rio. Sancnmflnl.o o ~l'ophylnxin Rurlil vô-so, 
por!lm, .tolhu:ln pum t.omlll' osRa merhrln, porquo nl'nhuma ga-

,. rnntin. !lias prldc ofl'nrccor". · ' ' 
· . · Art .. 13, ilo dcoroto n. ·13,538, rln !1 elo' nhr'il r!P 1910, noi-

. mn citado: ·' · 
. "Os funr-r.ionol'ins rlo Sorviçn rlr Prophyl~xia Rm:~~;I_ soriío,. 

t.odos nomoncloR rm cnmmis~iío, t~or~oh<'ndn ns p;t·ni.!IJCa~~es 
quo ltwR fororn fi:xarlus. n nma. rJ 11\l'lll, 1.!\nrlo Ol!) ali nnc.ao, 
qüanl.o n .n~tll. a dtslanotn f•lll.t'A a ~nm1 .rm qua vao O]~r>l'fll, e 
o Jo~o::\l' da Rll!l l'osidl'ne,i:t n o11sln da yt~ln e 11!-lh'!IS c trcl~m~
tilll\lias 1\pl'll\)iiWOÍS, 'f\111\\lOm \hCS. St'\'il CCI\lC\IIhUt\ \\1~\ li~Ud~ 
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de custo, destinada lls rlospezas de primeira viagem para a 
sede do serviço. · • 

' Sala das 'sessões, de dezembro rle '1922, - b•incu Ma-
chado;, . 

N. 30 · 
Onde convier: 
Art. • iÜ' modico· do Colleglo · P.edro II fica equiparado 

cm regalia;; c vantagens aQ? substitutos, tendo u sou cargo a 
aul~ de hygiene. . . · '· 

Sala das sessões, cm dezembro de W22. · - b•ineu 
Jlaclwdo. 

Justi{'icação 
' 

. . A ~en1U:ll:eracão do medico do· Collegio Pedro II é. sim~ 
plosmont.e irrisoria: Ainda hoje perce.be ell6 os mesmos ven
cimentoB de ha 30 ou 110 annos 'atraz, ist.o é 3~600$ annuaes. 
Na mesma ópoca um lcnt.e . cat.hedral.ico tinha v.enç,imont.os, 
iguaes,aos seus e' não existia a classe de lentes substitutos. 

Da h i para. cá tem :havido uma série de reformas ·mel1ho- . 
rando .os vencimentos de todos os funccionarios,. excepto. os. 
do medico .. UJll · lente cathedratico tem, actuaLmenlio ·. 9 :600$, 
al'óra as gratificações addicionaes .. O medieo, ainda hoje, con
serva os vencimentos que .i:.í lhe cabiam na época em 'que foi. · .. 
crewdo o cargo. ' 

Devido· aos successivos augmentos dos outros ~cciona-
rios 'o medico, acLualmente, está ·equ'ipal·ado, em venCimentos, 

. nós inspector.es de alumnos, ao· archivista. ef..c.; <é· inferior, ao · 
bedel. ao fiel, ao amaimense, etc. ; e está equiparado' ao en-
fermeiro. · · · 

· Pela lei n. 4. 555 (art. 19) de· ·iú de agosto de. 19.2:.2 os 
).entes tiveram os seus· vencimentos ·augmentados ·e· desta ·sorte ;.,. 
tambr,m. gosarão os profrssorl'.õ. os assistentes e ·os· prepara~ . 
dores. E por· que razão. o medico não foi incluído ahi,?. Parece .... 
que com muit.o mais razão'devoria sc.I-o. A verba destinada a· , 
subvenções a institutos de ensino (tabellh 23 do Ministerio da. · 
Justica) ficaria ma.iorada na insignificante ·quantia. de .réis, 
9 •oo• · · · · ~: '• "' annuaes, apenas. · · · · · · , . .. . · 

O medico, entretanto, .·não é um empregado subalterno, 
como o enf'ermeiro o. bedel e outros, t.anto ass~in .que figura 

· como um ·dos meffi,bros do Conscliho ConsultiVo do ICollegio. 
o qual se compõe do 'tlirector;· do lent,e mais anti.go, do. ·medi·co, 
do thesoureiro c do sc.crotarió . .O unico funccionario de cate~ · 

~ .goria 1Jierarchica a. ene é o di'rector. o modico é che·fo. de. 
uma seccão, ·que póde não ser' consideráda a mais import.ant.c .. 
mas, é, pnr certo,, a de maio!· responsabilidade t,echni·cn. Sua ./ 

. gravo incumhen:cia consist.o:,em velar pela saudo dos alumnos · · 
e. rlemais empregados rlo ccillcgio, e sob suas ordens trabalh!lnl..: 
o enfermeiro o os -outros encarregados da enfermurlu. (:Ar~ 

· tigo 349, Jct.ru~o. do J•egimcnfo intúno do collegio). 
Não rim ropnrticiío publica .om que o medico seja tfio mal 

ramnnerrido. Na Pr.nfoil.ura, os commissm•ios ilc hygi·one t.eem 
10 :ooo~; ·na. 'Saudc Publica, .ns inspectores sanitarios perce
ihcm 12: 00(}$; n~ nwd i c os .elos hnlspit.àr.s !com O: GOO$; nn Exer- . 
cito. na Mnrin~lU, na Policia, ele., recebem os medicas os ven-

,~ ' 
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, cimonl.os do posl.~ que,oocupam e o mais baixo dos postos 
corr.esponrlc a vencimentos poJo ri1cnos iguaes ao dobro dos dü 
facull.af.ivo elo collegio. 

Os lent,cs comparecem á hora ele suas aulas,· c, nos dias 
ou e a ·congrilgação se reune, só compa,reoem a esta. Encerradas 
as 'aulas, teem a obrigacão de· proceder aos exames, percebendo 
grat.ificacõr.s. O n1cdico, .além de realizar a .visita diaria obri
gatoria, tem o dever de comparecer flempre ,que a sua pro
sonca se t )rnar nccessaria, muitas vezes a horas adentadas ela 
noite .e sem conducção. 

· Como· exerce funccões ~emelllantes ás dos hmtes c a elles 
;, e.qu iparaqo r eiÍI hierarchia) dev.e. sel-o tambem em venci
montos. M!ts. como a d ifferença onf.rr. os \'cncimcntns rir me
dico c os cathcdrat.icos é ,agora extraordinariamente granrJe. a 
prcscnt.e emenda evita l~f!uiparal-os para não realizar nm au

. gmento relutivamenl.r sm·,nr.hcndent.e. r limita-se modüs(a
nwnt.e a conferir ao mr!diéo assistente os vencimentos de Jocnt.c 
Rubst.itnt.o, aos . quaes ·cahem 6 :000$ annuaes. O àugmento 

· Mrá ria insignificante qnanUa de 2:400$, pois; é elle o unico 
modico rio. collcgio· c não representa. uma classe de funocio-
narios. ·· · · · · ,: 

o fàct.o do medico ser equiparado aos rentes. substitutos 
nlln póclc ahrir precedente ao~. outros funccionarios, porque é 

· uquolle. um tecl1n!co, como os ]entes, c equivalentes . sã.o as 
respectivas fnnc~oes. ·Bem ass1m· os· venmmentos 'Rd]UdJcados · 
aos ont.ros fnnccionarios já estão presentement,e eqÚiparados 
aos dos cargos de identica categoria das outras repartições 
publicas. S6 ao medico resta hoje fazer justiça,, . 

- . ' ' ~ 

.Sala rlas1 sessões, de dezembro de 1922. Irineu 
llf a c ltado.. . ' : 

. N. 31 ! 

DopaH.amento Nacional de Sande Publica:· 
'\ . ' I 

. Ficàm cqn iparados para todos os efféitos os vencim'entos 
de. iJlírrril.or rio Hospital rln Isolamento S. Sebast.ião, aos ven-

. cimentos dos inspectores de. Prophy:laxia, de Hygiene Infan-
1 W, e outrn~ rio Departamento Nacional de Saude Publica .. 

Ju,çti{icação 

A equipnrac.ão dos. vencimentos do director rio IIospilal 
de Jsolam()ntn S. Sebas!.ião nos referidos .inspectores obedece 
uo principfo ,r! r him·archia administrativa, que é a· mesma nos 
ditos cargos, c sr ,instifica plenamente: 

1", pe!r. Jntnúll'o dr empregados que superintendem; 
· 2", poJo nJ•camrnt.o qnc fiscalizam nas respectivas repar-

' tl't~i"íns: ... . · , 
.'3•, po1· rsl.nrrm todos clirect,amentc subordinados ao di

J't•ef.ur· g·t•r·al ·rln Depar·t.nmenf.o. Essas condicões .comprovam 
u. eqnivnlr.neia nns T't)sponsahilidadcs o ignal hierarcbia, na 
mrsmn rr>pnrl.iefio, srnrlo prw. isf.o .perfeita a igualdade de re- · 
tll'rsenlnt:ãn, pnrf.nnt.o rir vencimentos. . 

. Pr!M nwsmns !11of.ivos n vicc-d_irecf.nr rln respccl.ivo h?s- , 
pJtal dovr srJ• nqmpamrlo no snb-mspector de Prophy!ax1n. 

I 
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A diJfm·rmon rio voncimontos animncs nos dous cargos, 
unpol'i,n no total rio:. ü :000$ - Director, 3:000$ - Vioe-rli-
rccl.or, 3: ü00$0,00. \ ' ' 

Sala· dÚs scssõca, rJe dozcmbro do 1922. - José Mur-
tm/(.o. 

N. 32 

AcÍJr~sccnte-se onde convier: 
. Arf, .. · Pai'!\ exoDuoilo do. urt. . 3• do qe~reto 'logislntivo · 

n. 1.1ílR, do, 20 do junho do 1904, :ticn cxt.o~stvo. !)O Corpo. d,.ll 
Bomhoiroil. o § .1" do nrt .. 1" do docrot.oJogJslatr~o n. 4 .521, 
de 2!l do ,janeiro do 1922. . · , , · . · ·. , · ·: , - · 

· . Pamgrapho unico .. O 8l;ldif,or e o procurador ·da Po! I CIO. 
J\1ilif,m• r,xm•oor•iio Jdontwas iuncoões no Corpo de Bomboiros,. 
com a~ mfl~ma~· .honrns ·que gozam,: pa:~san_do as acf.~Jnes '_\u
dif,orin n PI•ocm·ndoria a t.or as rtenommaouos do: ...;... Atldlf.o
rin ria Policia Millt.ar o do Corpo da Bnmhoiros do Distl•ict.o 
Fodol'nl - Jlpoourndm•ia da Policia l\Iilit.nr ll .dQ Corpo de 

. ' 

Bi:nnbciros do D!slrióto Federal. · · · 
Sala rins snssõos, 18 de d!lzombro rlo 1922. -José dP. Si-

qu.rrirn .lfimaze8. · 
; . 

Ju.stifr:cativa 

o dccret.o lot:ti~lat.ivo n. 1 .tas, de. 20 de Junh~ do Hl04, 
manda applicnr ao Corpo, rle Bombeiros o Codigo Penlil 1\h-

. Jif.ar•. O dccrot.o .n. i .523 A, de 3f qe dezembro do 1021. artigo 
21 R, manila obRcrvar, no .Corpo de Bombeiros, o Codigo r! c 
Organizac;iío .Turlioiaria o· Processo .. Militar e .. no seu Jlaro.gra'-. 
pho rmico, manda observar l.arnbem o · antigo Rognlamento · 
.Pl'OCCRRual-Milit.ar· (om dosaccôrdo com o citado arL · 2"18). 
Ta os leis não podem t.er cxocuoiio por nllo h R VI)!'· uudif.or no 
Corpo do Dombeiros. e. par~ l\ e;f)c\icão çlo Codigo. do Orga~ . 
nizae~o · .Turlicin.'rln 1\lilila-r. $or;í JWilclso dar-lho, além elo 
nudit,nr, Jlllli~: · m·omotor,· nRcriv11o, advogados ·c officiao!l rio 

, jnst.icn,.n qno t,ra!'ia !ll'ando doapo;.m. · Nlio.hl\, pois, Orgiio .Tu-
, ,rlicia!'in, nn Corpo do Dorn~oiro~. · qt!O · exeout~ .a lej !\ o pr•n- · 

cCRRn- prnal c por este mof.Ivo o aviso do MmisteriO da .Tu~
tica de .7 do corrente moi'., publioado no Diario 'Of{'icial dr,· 9,' ·. 
)llanrlou expu IRar uma· pracn para não fi.car pi·csa indefinida- .. 
monfn por mot.!vo. des~a hwnnn •. A emenda providencia sohro 
iR~o. do modo oonnomtcn, ,porqno nprovoit.a dons. J'nnooionn
rio~ · rln llolicin Milit,nr. \\f!lndn ndopt.nr Rómont.o .o· nnt.igo ne, ... 
g-nl~r~lt:mf.~ ,Process~lal M1htn~. que é o que ·081.1Í; om V;igor na. 
Polrcrn Mrhtar, !JV!I.nndp assim o augment.o de fnncciOnario~ 
exigir.lnR polo Çl)rligo · dll Organizncíto .e ProoosRo Miltt.nr, 

. · O .cm•gn rio r•rocllT'nrlo,r foi croudo, na P~lici.a Militar, P,Pin , 
nnrlrRRHI!Ido rio d!ll' Hlrhsf,JI,ut,o legal ao. audJt,o:r cm sou.~ rm
porlimont.oA, rlrJJ'cnsnJ' ~os )JJomhJ•os dn, Corpot·aciío nn .Tust.içn · . 
oivll r enn~nlt.•H· ,lnT•irlrr.o no Commnndo Geral. O docrot.o nu- . 
mm·n :1-1.1\0R, dr. ·t di) rlowmhro de 1920. nos art.R. -l!l2 a 407, 
dot'in() ns nl.l.r•ihn içoirR elo nudft,or e do procumdor, 

. ' 
Snln da~ ~esAiic~. ·18 do dll~ombro do 1022. -José de Si-

' quoirn Monezas · . . . · 
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N. 33 
Onclo com·irr: 
.-\ri.. .Fica o Gnl't1l'!lo nnl.orizado a rr,vcr o !•cgnlamonlo 

da Caixa HQnrficent.c o:ln CoJ•po do Homhniro~ do Diill.ricl.o Fl!
doJ•ul, nn scJit.ido r.lrl racilil.ar ans ol'l'icitleR a acqnisiçiio dCI en~as 
para re;;irtrmcin, r. tnmbr:m a morl il'icar alguM tios ROtls art.igos, 
no JnLuil.:l r.le clr•srnvnlve:· a Jlt•osprridnde da J;flfm•irla Caixa. ' 

J ... '· I -' 

Sala rlas Commissõn.;;, rm dLI rlcr.cmhro do 1!!22. - En-
.vebio rlr! Amlrà!lu. 

Justi(ir.nti7Jn. 

·a) a prrsr.nl.e cnicncla níío t.raz ao Governo a miníma eles-
. pczn; . . . . .. 

b) f.Pndo sido snnccirmada a lei que facilit.n nos fnnceionn
rios eivi;; i.\ milii.nt•(•s n acquisiçflo rlo ca~ns, n podendo a Caixa 

· Bcnrficnntt~ do CoL'po :i•) Bomhoir·ns anxilim' nosl.r. sc~t.irlo' nos 
.~om ns;;;ocindos, r. ,ju~l.o quo sr·lh~ cnnc~rla r~l.a prrmi~Riln: 

.. t:7 esta emenda l.rnz .no Govmmo a desprcoccupncão rio as
sumpto r.m rcfercnr.ia ao Corpo rle Bnmlwiros, advindo 1lahi 
um gr~ndc ·auxilio na prrmonr.o· sitnaç~.o cnm a .olcvncãn ilos 
alugueJs; · · , . . • 

, d), propôrcionn que as quant.ias dost.innrlas cvenl.unlmcnr.c . 
parn os cmprcstimos ·aos ol'J'iciaes sejam npplicadas .o ul.ili
;r.adas cm IJmprtJgtimos a out.T'Os funccionaríos publicas de 
outras rcpnrLicões, visl.o csl.a emenda facull.nr n\.cmpresl.imo 
aos orriciaes com nA reservas r)a sni:l JH'OpJ•ia Caixa de Bene-
ficencia. · · ' · ' 

Snln d!IR Commi~sõnR, om 
· ~ebio de .<1 ndradé, 

' N, 34 
Onrlc convier; 

rlo rlnzcmhrn dt1 1922. - Eu~ 
/ 

· ,Art. .Flr.n .. nut.m•iznrlo o Prr.sirlonlo rln Rnpuhlicn a abrir· 
os érorlft.os nronssnrins j)llJ'Il int.lnmnizu1' 11 Sanl.a Cnsà rlo Mi- · 
sbri.corrlia ria r.irlmlc. rlo nio fie .Tanoiro ·fiaR qnanl.in~ por e !ln · 

· nd~nntnrlns r.rn vnrlos ~xomicios, pm• cnnt.a rlo qu~· onbia á 
Umüo na mol.itrlo· ria;; rlrspn~a~ do·cnsl.flin rln hnspHnl-~unnlorio 
pnt•a .. mnlhm•os, do NnRRa SenhoJ•n fins D1lrns, mn Cnscadura, 
conl'ormn os clocumonlos .in~l.lfioul.iYos rJQsses dispendios • 

.f 1/.S llfi CIIÇI10 

., 

. !J:st.a-· omoncla .i(r. merricou ncceHat.:l!o da honrndn Com-
mJssao .de FinnnçaR 'nn O!'(!llmonl o pat·n o oxet•ciclo corrente, ·. : 
quando teve o n. 1G7. Eil-n; . . 

·- ' 
A. cmencln ·aeima l.l·nnscripl.n conl1í!'ll u'rna auloriwcão no 

. Govor•no pat•a a nbrrl.ma rle crodil.ns. afim elo so ra~tll'Om pn
gnmonlos le1mos, moclianl o n npt•cstml.a,;.üo de docummll.oH. E' 

. claro quo o Poder Exocut.ivo só se uLili~nrá do scmclhanlo au~ 
tprizur;ão depois de examinar e achar conformes os documonLos 

-

,.. . [ 
~· 
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que lhe forem. apresentados pela )Santa Casa de ·l\!isericordia 
da cidade do Hio de Janeiro. l'arece suJ'.!'icientemeuto claro 
tambem qun só se !.ornará efl'ecLiva a indemnizaoüo a que se 
refere a emenda, depois de convenientemente examinadas, em 
confronto com as leis relativas ao assumpto, as contas das des
pezas de custeio. do hospital-sanal.orio de Nossa Senhora das 

'Dôres, em Cascadura, estabelecimenl.o sem duvida merecedor 
elo amparo dos poderes publicas. · . · · • · ~ . 

. ·Isto posto, a Com missão opina pela manutenção da emenda 
n. 157 .. 

Nem mais é preciso accrescentar.. 
'Sala das sessões, 18 de dezembro de 1922. -· Miauel de 

Cm·va.lho. 
N .•. 35 

Onde convier:·· , · 
Art. Os .iuizes de direito da ,iustica local do Districto 

·Federal serão subst,ituidos. quª-nrlo em gozo de férias ou de 
licença: os das varas admiqist.rativas c civcis, pelos pret.ores 
civcis; c os das. varas criminaes e dos Feitos da Fazenda Mu
nicipal, pelos preforrs' criminaes, uns e outros convocados pelo 
presidente da Côrte de Appellação.' · · · 

Sala das 
Lacercl(l. 

\ 

sessões, 19 de dezembro c1e· 1922. -· 'Ma.rcilio, ele 

Just.i(icaç1ío : · 

. A emenda, que não acarreta augmrnto algum de despeza, 
attende a· ·.uma necessidade sent:ida no wrviço .da jusl.iça local 

·e se harmoniza· com o espirita que presidiu·. á reorganização· 
. de 1911, isto é, o .da ,especializacão das furiccões dos juizes,· 
.est~anha e inexplicavelmente esquecida neste particular, ·onde, 
ali:ís. mais se recommendava. São nof.orias não só as diffi-· 

· i~ulrlades que ó principio ora em vigor traz .nas subst.if.uições · 
· elos .,juizes de direito pelos preteres por occasiito das férias 
. forenses, como as inconveniencias das mesmas substit.uiêões, · 

pelq princip,io unico na anUguidadr, sem att.enção á nnt.ureza 
das· funcções que exercem. substituto n suhstif.uido, quando se 
r•iatn de licença:· A essas difficuldadüs c a esses inconveniei'JI.os; 
gosando estrs c rcmovcnrlo· nquclles. alfendc a cmenrla. a que· 
empresta o apoin de sua ·experiencin, r. do seu cargo· o ·rles:.. 
embargador prcsidcnl.ü da Côrte de .'\Í'Jpnllar,.ão. • •. 
. . Ainda que se cogite r'! r uma reforma .indiciaria local. a 

· app!'O'\•ação dn emenda r rlo T'r.comn:wnrlar-sc desde já, afim ile 
Q!-JC possa ser ~pplicarln. por occasião dos snbst.it.uir,õ'P,~ no pe-
rJodo· das· proxtmas fórtns forenses. , , 

N. 36 

Os exames paJ•collados, tão combal irlos logo. ·a.pós a· p!'O
\ clama~fi.o r:ln Rcpnbl ica, posl m•iormonl e· affirmnram a sua su

perioridade. · · 
· Rcsf.n!Jeleciclo o antigo J'ogimr.n, qnr a pral.ica· l.mú rln

monR!.I·ado .ser o mrll!or,' ox.Linguiu-se n sngnnrla' ilpncn rlc 
nxamcs rle pJ•cpuraloJ•Jos. drpois rle rc~lahr.Iocirln com T'cslric

. Çlies in.iusl.ificavcis. 

• -
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Basta saber que o alumno reprovado em _uma mal.er•ia 
p,óde, pug·ando .nova l.axu,.- fazor: o mesmo exame cm segunda 
época; ma:; qualquer oul.ro, que não L(,lnha pago a luxa cm 
pl'irneit•a época, não pôde fazer· cxarrw cm segunda. 

Lirnil.ue-sc o. mimcro de exumes como está reil.o. 1\ ruwa
ve), pois, :cvi.La abus!)s: .ptas nãu,_podcm9s salJCF qualqu~t· _que. 
seJa o prmcJpio log·wo que prcst~le -~ dtspost~'ao, pcrrnti.Lmdo 

· qualquer alurnno requerer cm pl'Jmca·a época qual.ro exames 
c em segunda nenhum. , . · . . 

Corrigindo essa anomalia apresento a seguinte emenda: . \ . ' . 
Onde convier: ., 
"Mantidas as actuaos disppsições que rcg·om os exumes de 

. prcparator.ios é pcr·mitf.ido' a qmilquer alumno requerer até 
dous exames om segunda época, mesmo não tendo feito em 
primeira, desrlo que não exceda nas duas épocas o numet·o de 
exames :actualmente estabelecido," - S. Nery. 

' ' ~· . 

N. 37 

Fie a mam ido c• a !'I.. ·6" da lei n. ~. 555, de I O de agosto de 
1 Q<)') . • . .. ,..,,..,. 

Justil'icaçüo I . 

. I . 

. .\,_ manul.en(iãCJ elo auxilio federal ás escolas p~imarias da~ 
zonas cnlciniacs dos Esl.arlos do Rio Grande do _811!. Sanla Ca
.t.harina n Paraná; crcadas cm .virtude do decreto n. 13. 01-i, 
de :1 de maio de 19·18, se impõe como um dever· moral e pa-
triol.ico, ~~!não vejamos. . . . . 

·Em -10·18, dcanle da intensa can;lpanha da· Imprensa uo 
, paiz contra a prelcndidà gcrmani·zaç~o dos alludi•ic·s Estados, 
campanha que por vezes ecoou no seiO do Congros•o Nacional, 
&ilm que outra cousa de posiLivo .~e verificasse a n·ão ser a· 
existencia de crescido numero deo escolas de fet11iir.. desnacto-

. nalizadora nas r.onas. coloniaes daqüellcs Estado~, o' Governo 
Federal, entro outras medidas. suggeridas pelo e31ado de guer
ra em que nos acha vamos, determinou que .taes· L'~colas fossem 

-' fechadas, · · · · · 
Os governos .rio~ Estados .tornaram · efi'ccl.iva. c~sa or-dem, 

_ ·.mas reclamaram, declarando·. que, como conscqtwncia do de
·lcrminarln · fochnmenl.o, se tornava indispcnsaw.l, a reabertura 
àe .escolas lli!eionaes, om numero egual ao daqueila~ cujo fun-· 
ccionamenlo estava 8r[:lpensu. ,o que niio podiam fi1zcr, por 
fa !ta dn recmsos. . . · · . , · 

·O .Governo Fecleml, ,julgando proccdcnl.c 'tal reclamat'ão, 
baixnn _o cil.ndo decrct.o n. 13:011, om vi~·t.ud~ f!, • qual pa~sou, 
n ·atrxJltaJ· cr.m um conto c o1locentos rml r.•éts, aronuaes, cada 
e~cola que rto então r.m dcn.ntc ns Eslarlos do :<til !nstallaRsem 

· " nus ·zonas co!oniaf!S. · · 
~l'al decrrt.o c as instt•twl;ões 'taixadas para ~11n oxecuçiio 

r.st.n!Jelecçr·mll rprc 11 auxilio fr.clcral fosse par-a 0 ·pagamento 
aos professm·es, euhencln aos Esl.alioti llS dcspc<là:;; eom a inst.al-
luçíio o o cnstoin das escolas. -· · 

DcsRa J'Mma. par·a um fim de alta rell,lVUn'Jia pntria, por 
todo~ r·Pconlteoiclo, qual o !la nacionalização do .m~;ino primu
t•io, 001 ·Esludos, confiantes no auxilie i'cdeml, cr~aram e pro-

' 

• 
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vornm .grande numero de oscolns, adquirindo ·mobilínrfo, map •. 
pàs, quadros ü oulros utensílios oscolat·o~. isto ú. installando:
as consoant.o an deorotu 1'odel'll:I. 

Cessando, pol't~Ju, e~se auxilio, .ns Estados, nfto podendo · 
. custear o clov~do numet·o d,e y~pnlas qu~ dn l!JiS n!à lw,io lemn 
cr·ondo c mmrl.rdo no~ mumcrpws üo orrgcm coiMual,' .!l'l'll\~llS ú. 
Ruhvoncão quo .o Congresso Nacional vem cnncedmrdo nas sua~ 
lei~: ot·.çamrnl.ul'ias, .nt\,; l.óremos de ver desorgani~::do Lodo o 
scrviuo oscnlar crendo pelo decreto 11. 1.3,014, .iuslamonLe lngD 
npós o anno do ConLenal'io, c depois· dá- rnunião da ll!IUl Co11- · 
ferencia Internacional de Ensino Primario, nesta Capital, con-· 
vacada pelo Sr; Minisll·o da ;ru~Lica, cm nome do Sr. Presi. 
denln da: ll.eptJblicn, · , · ' . ·.· · · 

E', poí~, uma neoc~sidndc miwal e um devt!r de .pul.rio
lismo munlermo~ o auxilio federal ús o:scolas dns EsLados do 
sul. · · · . . , .· 

· Acerca dessas escolas, não só o St·. · Miuisl.r•)' da Jusl.i()n, . 
nos seus relalOJ·io~, ~orno I.arnbcm o .Sr. Prcsidnnte da Repu· 
Llicn, nai' suas. mcnsugnns ull.ima~, uprescnl.ada.;; ao ·Congr·csso,.,. 
,hí se, rnanifc~I.aram ele fôrma a não podcmws duvidut· 'dos 
i:i~W:I l'C::iUIIUdos, . · · . · 

"\demab não su lr·alu dr. uma subven0ãc. -,.JiJecdida sem 
fiscal izat:ão, poJ·ém de' unia. snbvençüo ctr,i.o empr;,.r.;·o .·c ·l'Csul
tàdos SÜO. J'i~eaJizadns pOl' fllllCIJiOillll'iOS SllbOI'diiiÜdO::i ao 1\li-· 
Jdslcrio da Jusl.iça,' que.· a-inda .a, 2!l. de ugo5l.o ·•ltl 1!)22. pára 
melhor el'f'icicncia ria mesma, baixou Jrovas in>i r·nccões,.-

l~m nm pniz· vasto enmfl o no~~o. mula uma de suas re• 
.siõn;; lt!Jll •l f:cn problema pl'oJ'r~o. . . . . 

No not·I.e, scr:í. o da vulor•izat.)ilo de suas prot.lucuões; no 
nordo\~l.e, o das obras eonlm o flagellti dns ~uu~ ~ecoas; ·no 
plnnullo, n rias vu\s. tle <pcnetr·ac.ão; no sul, final monte,· parn 
unclc ~I' encuminlm· qua:<i l.ochi a· cor·rt.mle cmigr·a!.oria, devido . 
ás suas cnndit.~ões climaltn'icas, o da nuclonaliznuiio dos l'ilhos 
dos l'migmnles rwla. IJSOO!a.- (tl'iiUUl'iU, na· full.u ··Je'· tllJLI;OS ru;. . 
cfores ussimihaltiJ•es, o.\ un\ IH'ohltmm qutr· tnrtto se imJ)Õc nos 
Gover•nos dos Estudos conio ao Governo Feder•al, · · 

Sala liu~ sessões, , 10 ··de dw.embro de • ÚJ22. -.· Felippe 
Sc.'t.midt. - A[(onso Carriaroo. - V'idal Ramos:.- Cm·los Ca· 
wlcanti. · .. 

N. 38· 
Onde co.ntiur: l , 

' ! ' ' \ 

Arl. F'icu proJ'ill.tndo por .mais 11m nnno o prato do quo 
lrutil n rle:t'J•o1.o n, 3-. 7<14; de 10 de setembro de HJHl • 

.Jttsti[icaç'ão . ' . . :~ ;':' 

O t1Pcr:elo n. ·~. 76!o, de f!H !J, · l)'P-rnrittc ~o registro, sem 
multa, n,ló 31 ele rlozcrr.bro do cor•ronlo anno, dos nasllimenLos 
nocurrido~. 110 Dmsil, rio 1 do jancir·o de 188l.J ntú a publica
t.::1o do rrwsmo decreto. · . · 

E', póde-s_e dizer, urna mediâa de ordem publica c por
f.unl.n, digna de mer·ec~r o voto do Senado. · ... 

SuJa oU$ sessões, 1 o t!e dezembro de 1922. - Irinau Ma· 
p/1ado. • ~· 

• 

.. 
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'SllBeiO EM 19 DE DEZ&MBRô llE 1M9 

·N. 39 

1 
Art. · Ernqwnto o corpo docente da Faculdade de Di

reito da t'niversidade não ficar. rcdu~idb ao numcr·o normal 
de rírol'essorcs, · serã()IO_as vagas de substituto preenchidas pc
los acluacs livres doecnícs da scc~ão, que. ti v orem obf.ido usse 
l.iiulo !':11 vil'f.ude de appt"Ovar;ão unanimc, verificada cm con-
CUI'SO pa!ll. o cargo de substituto, · 

. . Sal!~ ,das sessões, 10 de dezembro de 1922. - Irinau Ma; 
citado. · . · 

Justi{icaçD.o. 

Nada . mais ·justo qu·e a providencia contida na emenda 
supra. Eiia. :visa asl!cgurnr aos livres doécntes, · que dct·am 
provas publicas de capacidade e nellàs' forain ·approvndos uua
nimemenfe; o accesso ao ·cargo de substituto, sem depcndcn-

. c ia de novo concurso. , . . . · 
. Esta vantagem, ó claro, não se estende a todos bs. docen

te~; mad somente áquellos quo fizeram todas as provas exi
gida~ cm 'conéurso para o !ógar. de substituto. Como ú -sabido, 
pelo r('gimcn àntcrior, que prevalece nos_ concursos da .Fa
ouldadt• · oic Direito, a Congregacão .primeiramonl.c hab::;tuva 
os randidatci~ para depois,· dentro os habilitados. nomeiar· um 
dellcs . 'l'o,clos os habilit.ados . eram consequentemente julgados 
capaze~ para o exercício do. cargo,' não importando a nomcia
ção sínii•· nE'\designaoão de .. um candidato, igual cm compc-

1 tencia a· todos os outros, para a uriicn vaga existente. A no
, mcacão _ nãn implícava crn reconhecer maior ou mcno1· com- · 

petencia; ma~ em um simples acto administrativo da Con
grP.gaçftn, t\ 'quem cabia, sem ·intervenção do Governo, a no
meac!in do~- seus membros. -Ora, se aouelle que foi unnnirno-. 
mente habllitado é hoje livre docente, 'que conta entre as suas 
·prero:;ativas a de dar r.urso que substitue, para os mais im-

.. portantes effei!os Jegaes, o do cathedratíco. não se vê porque · 
não. prssa ser provido no cargo de substituto indcpendcn.Lc- · 
rrocnte· de nova~ provas de capacidade. E' uma. ~if.uacão iniqna 
em que ~lle se llllC.Ontra - prestou as mesmas provas QlJC o 
substituto· e não póde ser provido nesse cargo,. quando··aquolle 
só depemlt• de circumstancias imprevistn8 para ser elcvadn n 

· _cathedr:ttico. Esta sittmciio é que a ·emenda . supra procura 
oorri;ir, sorri crear ·nenhuma. despeza para a. Faculdade· de 
Dircit.n clr> Rio de Janejro, visto esta prover por si sua. des
JlCZII, c o c~rgo d(l subsi.If.uto. não ser remunerado~ si não .quart
do om exercício. Esta medida, além disso, não anro uma ex
cepção no regimtin do ensino; porque ella só prevalecerá om-

. quanto' a Faculdado ,de Dh•oito, cujo corpo de professores foi 
duplic:~do,. com a fusão das· duas antigas escolas, não os tiver 
reduzid•' c o seu numero normal. Elia ainda ê uma an i rna~'ão 
a•JS dcuaes livre,~ docentes, que; dada n duplicidade dos profes
sores a qur nos referimos, não terão t.ão 'cedo a oppo!'tunida
de do concurso. Ellos, no omtante, desempenharh uma J'un
c!)'ão rrnuvndora nas faculdade$ do dil'eito, valemln l.ocl(l o 
apoio prHstndo ao seu desimvolvimcnto relevantes sot·vir1n~ ao 
ensino. · · 

Sala das spssõcs, de dezembro de 1922~ _;_ Irincu lo!a-
ch.tzdo. · 

'I 
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N. 4(} 
Onde convier: 
.'\,•1., Os ,professores o auxiliares de. ensine• ·actuálmenLc 

en~. ~·xe1·~ido nu E.,cola P1·em~niloria 'l5JI~ Nov~m!JI'O !lOnsLJ
I.uH·ao UIIIU $Ó cla,sc de professores e si!J.·ao regidO$ pelo ar-· 
Ligó 150 do regulamento approva9o pelo decreto n.· 9. H6; de 
i6 de novembro de .:1911. · . . 

Sala da~ sessões, de dezembrD de 1922. - Mendonça 
Mm·tins. 

JÚsti(icação 

Os auxiliares de ensino da Escola PremuniLoria 15 de 
/ Novembro· Llowmpc•nham fu~çç.õcs identicas .. ás d~~ prol'ess()
. J'us da mesma escala, e,. a d1Uerenca 'de desJgnacao· de classe 

não corrn~puuilu tb · verdadeh'as J'uncçjÕos que elles . exercem; 
visto CJUij o programma de ensino ú distri•buido entre os. pro
fessores c os

1 
auxi!im·es; _e ~ssim ~ uniformidade. de designa

ção melhor corresppnde ás funocoe~ que uns e 'OUtros des
empenham. 

Finalmente, os .professoJ•cs a que se refere o arl.. 159· do 
ret;Lllamento approvado pelo decreto. n. !1.116, de 16· de no
vembro de '1!111, exercem 1'unor;ões identicas ás dos a.uxilia
res de ensino o porque se (raLe de uma mfidida de equidade 

· e justiça, •í de es;pcrar que a honrada Cnmrnissão de Finan-
cas não lhe nogartí o seu yahoso apoio, 1 . -

N. H 
Onde convi e r : J ' 

Al't. :\ no.meacão do contador e disLrilmidor das Vara;; 
Federaes do Districlo Federal, compete ao juiz feder'a! mais 
antigo. ' · 

Sala das sessões, de ·dezembro· de '1922. :..... Mmulonca · 
Marti'fl.l. , . · · · . ' · ' · -

Ju,çti(icação 
' 

A medida. é pi·oposta simplesmente porquo rião- ha lei 
dispondo si · n nomcacüo Cabo ao Juiz federal da 1• ou si ao 
da 2•· Vara. \'\ 

N. 4~ / 

Oride · convier: ' 
Arl.. Fica incorporado, para todos. os cfl'cit,os, aos ven-

cimentos do actual pm•teiro. da Escola Polyl.eohnica, desta ca:... 
pila!, o auxilio que lhe. é dado yara··aJui;:ucl de .casa . 

. Sala das ~c;;sões, de 'dezl)mbro· de·1922, - Men11lonçti 
Martins. 

N •. 413 

Arl. ·. Fica o Poder Executivo autoriz'ado a reformar· o 
Tnsl.itulc; ·Nacional de Music::. » .- . 

'·· SoJa das sessões, 1'9 de dezembro de '19·22. - Marcilio de · 
Lacer·rla. 

' ' 
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SESSÃO .EM .·19 DE D~ntBRO DE 1922 673 
I 

. Ju;;tificaçáo 

. . A !'efúrrri'a da uoLual Oi'Sanizacão uo'InstHuto du ~Iusica "' ' 
11m a w:ccssic!!icle ,qw: se irnoõe, O t'OS'lllamento vigente é una-· 
cbronico e não satisfaz aos· fJllR a que s.e destina aquelle est;, .. 
belecimento ·d.e instrurlcão urttst.ica, que deve ser q modelo do~ 

. ·seus· congcnercs, 
'· 

N. ~4 

AucJ•oscento-se onde con'v!er: ' 
. . . Art. . Os actuaes. 45 dficiaes de júst!QU. das vaÍ•as ct~ 

v,eis d!l justiça !Qcal. set'Virãc1. indistinctamente nos feitos ~ di~ 
.I Jgencias de qualquer dellas. · 

.. Sala das sessões, ·m àe dr.r.emhro de i9!22~ ....:.. 11la1·cilio de 
:_ l.a.ce1•da • . · 1 

Júiil'l/icar;ilo 

. Essa emenda vem sanar umá grande injusti!la que se nota 
<·~:Çt)'ahnentc no fôro desta Capital. .. . · . 

';,.)' .;r·· 

.• ' 

.. Arr,.. ·Sem •augmento (l:IJ 'despeza é o Governo autoriiaail 
a Tegulanwutar · o scrvin·J domestico nesta Capital, constando 

· do respecUvo J•i:lgulamentó,. 'entre. outras, as seguintes dispe>~ 
.sioõc~·: .. ·, ... · .. . . .. ·.· ·-':.· ... ·~·. · · · ·:· . ·. · . 

a) no Disi!;íct.o l<'oderul é obrigatoria a caderneta de iden, 
i.idade · Plll'a ioç!os OS IJÚ1prl)gado-s em SOl'VÍI.)Cí domestico; lJ. qual 

. . será. fornecida pelo Gabinotc de · Idcnti!'icacão e de. ·Estatística 

. ·. Criminal, pelo custó IdO. Iii!!', sendo os demais papeis Ilam :1 

. obtenel!.o da carteiro.. isen:tns de seUo; · .. · . . . . . · . 
· · · · b) alén'i dos documentos .. iá ·exigidos ·.para as carteiras do 

ident.idade, é necessario se ,junte o attestado de bOa .·córiducta 
fornecido pola. .Dolegaoiâ de. 'Pol.iciil. onde residir ou trábalhur· 

· .n pretendente, sendo nestó; ouvida a Insp.ectoria do Investiga·· 
. cões;. ; ·· .. · · ·.·· . · · . · .. ·.. . .·· · · . · . . · · 

. .· .... (J r, O individuÓ OU firm:t. QUO acceitar. P'R!'Il O SeU Se!IVÍQO, 
- empregados domesticas som a!. carteira de identidade obriga.to

ria, fica· sujeito' ·ú. mult.a .de '100$ ·a· 500$,_ por cada infraccüo; 
.. · sendo as multas cobr.adas p(lla ··i~ Delegacia Auxiliar de Po . 
. licia;· · · ... . · .. · . · · · · .·· ·. ·· · 

. '·. '' 16) para esse :firn ·o oehef·~ dé policia nomeará :funocionarios 
om oomri1issão 'que serão rti~Lr.ibuidos ·:Pelas dolegacias diRtri
cf.ahs e '·servirão' ris Llt·dontl da ~~~ De.l!lgacia Auxiliar, nas juris-

. dicões respocLivas; . . ·. ·· · . ·· · · ·· . . · · 
· rJ). o;; (lmpresactos doniL'SLicus quu 'servirem por' contracto 

vorba\uãú poderão abandonar· o oinprogo, sem aviso previu do 
.. Uí dias no mini mo. umn o~' patrões poderão clospedil-os, sem 

pagar-lhe~ us salurios, vmwiclos atú ·n •uaLa; · . 
· f) .u O:.tlpregado tJLifi nüti J•ospeitui· as disposicões üesLa ll'l 
':ica. sujeito á suspcnsü.o da c:1dorneta por 30 ,u 90 dias; 

o) o salario dos ompregudos domesticas constará na ma~ 
· tl'icula, Q1U•ii sez·á i'oi·ta na Delegacia Auxiliar ou nas dolegaoias. 
districtuos, . ondo ustc~am Iuncoionando os cncwt•re.gados poln 
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' 
Dlegacin. Auxiliár,' devendo ser tambem registrado o nome e 

·. l'esiclcneia iJo paLrfw; 
h) será inutilisado em cada regisLro .de emprego um · 

sello :federal de $·600. . . · , 
Ar!.. A. acC}ão 1Jará cobrança de salario de servi<;os do·- · 

mesticos se1·ú: ·regida pelas disposiÇões relativas aos accidentes · 
de t-rabalho. . .· ~ . · / , 

Sala das sessões, em :l9 de dezembro de W22. ·-. Ma1·cilio 
de Lacerda. . .. 

Just'i{'icação 

\Diariamente os· j.ornaes registram· factos deU9~uosos que · 
· Heria exhausLiw' l!llUmerar, pv.ru provar que a: honrosa classe l'. 
dos Oiopregudo~. domestico~, a classe dos que· lidam ,no seio • 
das familia.s e 1wam ao par dos segredos e de tudo quanto J>tl · . 
passa M interior 'da casa de 'seU) .Jlatrões. e que .teem a deli-. 
cada missão de criar os fühos e zelar pelos haveres daquelles, 1 • 

sr. acha em situação para a qual .!!e torna .preciso . estabelecer 
. medidas, n1'im de que no stiio dessa classe· não mais se escondam 
os larapios p outros -crir!linosos, agindo directa ou indir.ecta.:. 
menLe como tem acontecido. · ·. · · · · , 

Blescle 1907, \qtfe se procura, como se vê do decreto n. 6.440,' 
de 30 de márço, estabelecer medidas, mais ou menos adequadas 
Lado satisfatorio, vJsto ·não ter caracter 'obrigatorio nem me-· 
garantidoras de iuleresse~ .reciprocas lllltl'c empregados, 
patrões e à causa, P'lJiblica. · · : · · . · · · 
· .E' tão ,iusla a cme11da, quf.l á classe üomeslica, re_presen-

tn.da pela }A União Domestica», na sua aéta. de fundacao, des- .. 
ric 1915, e nos seus. Estatutos, pleHeia essas. medidas, como 
uni c o meio de excluir dil seu seio o elemento. ·Pil~nicioso. · · . . ' . . . 

O Sr. Irineu Machado - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente :_ •rem· a :palavra o· nobr•1 Senador. 
·· ·. !) Sr, , Iri~eu Maçhado. l?~Ônunci:l llm çli~cm·o;o que será· · 
pubhcado depo1s. . . . · · . · .. . · 

' . . . . . ' . . 

O Sr. Presidente -··· Achal):l~se sobre a. in.cis~ c~ pàrééeres 1 

sobre' os orcamentos da. Viapão e da Marinha, Vão ser lido9 .•. 
I , . . , . • . . 

O Sr; 2" Seér~tario pi·oc~de á.leitura dos ~eS'L;ínt~s~ .. ·· 
. : ,. ·. ·'" ' ' ... . .. · 

,PARECERES · 
. ' - I . 

.. 
N. 390- 1922 .. , 

Bstudrq1do a Jl!·oposit)iio da Gamará d~s rieJutados, n. 124:. • 
llo corrente anno, que orço. \a despeza do !VIims.terio da Mn-

. I'inha para o exercício de 1923; ·a Commissão de Financas, no 
relalorio com o qual ap:t·esentou a proposição á .consicferaQão . 
elo Senado, declarou que deixava de. oi'fcrcccr-Jho as emendas · · 

· rrue lho eram suggerídas pelo exame\detalhadó a que o ralator 
submet.leu as verbas de mesmo orçamento, por lhe parecer 
medida roais p~ofictm reservar-se para fnzel-o depois de pas-

:.• 
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sada a proposição pelo segundo turno da discussão em .. pJe-
narlo. · · · · ' 

Adoptado que foi este. alvitre, tanto mais . acertado e .ne
cessario quanto. divel'sas' elas emendas a apresentar são fun
cção da lei de ,fixação da ·força nav·al p~ra o mefiiTlo. exercício 
em que vae VJgorar o c•rcamento, e. nao estando ·amda ulti
madá a votação dessa 1lei, que só agoraentra em 3' discussão,. 
PJiSSa a Commissão p. ·desempenhar-se ·do dever' de opinar 
sobre as emendas .offe,recidas em segundo .turno pelos Srs. Se
nadores, guardando as. suas· para 'o turno final. · · . · · 

. Em numero de sete são aquellas emendas, as quaes· veenf 
ell} s~guida cmunciadas na.ordem ·em que .for~m publicadas no 

':. ( . Dzarzo do Oongres.w, · 8endo as quatro primeiras apresentadas 
em .plenario e as tres ultimas perante a Commissão. 

/ 

EMENDAS•. 

N.i I, - I 
. . . 

Ao art. · 2•. Supprimam-se as palavras: 
' •, 

. · .. · "podendo ser parte em ouro, até a base de mil e qui-
. nhentos contos ouro"; · .· · 

Rio dé Janeiro, 5 de dezembro de 1922.- Paulo de Fron-tin. - · · · 

·N., 2 '\ 

' . ' . ' 
· ·.· Ao mesmo artigo, letra c, supprimam-se as. palavras "com 
afl respectivas obras". -- Paulo áe F'l'ontin. · . · ·. · . . ' . / 

PARBCBR ,. ,_ 
. ' .·. . . 

EsLas emendas. toram justificailas pelo . seu autor no se-
guinte discurso, que proferiu ao apresentai-as: , · 

··O Sr.:. Paulo de Frontfn (") - Sr. Pr!lsidente, íquand~ 
· eolicltei a inversão da -ordem ·do din, !di. exactamente para 
apre9sar o andamento do. orçamento da Marinha e da lei di 
fOrQ&S; . I . . .· . . . . 

.· · · :Pl'etendia fazei: consideracões bastante extensas sobre as · 
necessidades da reorganização do· nossa Marinlia do Guerra, o' 
Igualmente referir-me aos actos do . Governo contractando 'a 
missão naval esLrangeira. O projecto, ··porém; está em segunda 
discussão, e com a apresentação de duas emendll.s voltarii á. 
.Commissão. · · . . . · ' ' 

. Não desejando demorar o seu andamenl.o, eu me limitarei 
apenas a ,justificar cm algumas 'P!ll,avras. ~s emendas, a~im ?"' 
que e !lo possa ter a marcha rap1da, fac1 htando . ao Senado 11 

.,oxnme eonvenionte do or~.amento c das emendas, enviando o 
orçamento if Camara, do modo que a responsabllidade do atraso 
nüo peso sobro os ta Casa do Parlamento. 
\ 

· .(*) Este discurso ~o foi. lido pelo .orador. 

IJ 
I 

\ . 
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Nestas condições, não faço mais do que seguir a orientac!ío 
do illustre relator, o honrado Senador por 8anta Catharlna, 
quando cm seu parecer tamberri t.evC!, igual objectivo·;-

. . o art.igo segundo da propo$ioíio cnvlada pela. CamaJ'a dos 
Deputado~ estnbelcM que fica o Governo autor12ado a des~ 
pender até com mil contos do réis pf!r meio de operação do 

·.credito, ·poqendo ser parto em ouro até a bits e de l . 500 conto~. 
. N~o .mo parecrl que haja necessidade dessa r·estrJCção. Já· 
floou estabelecido que a quantia devo ser até 100 mn ·couto:; 

• de réls, ' · · ·, 
· .Ora, desde que se não declar•a que o credito é em ouro, 

tps.o facto, elle é em papel. Par·a que essa re6triocão de 1.500 
conto;; ouro, que· apenas af;f.ecta a nossa taxa de cambio em 
4. 500 contos; no total de 100 ·mil ? · .· 

.· .· Portanto, . a primeira emenda ·que eu formular supprime 
a~ palavras desde -. credi-to -· até o final. · · . · 

A segunda émenda tambem ó relativa ao ·mesmo artigo, 
'lcttra c.· Onde ~e di~ que o · Governo · é aütorízado a gastar. · 
11quella quantia pedida e calculada r>ar-n as ctespezas com ·a. 
'roorganizacão da Marinha, inelu~lve o melhoramento indis-. · 
pensava! elo. pessoal contractado para a6 respectivas obras. 

; Parece-me que o Il·essúal contraotaq!Y póde não ser unioa-. 
mente par~t as obras. Eb~a restricr;ão ,1 para a~ respectivas 
o!JJ•ns - CJÜ.O me !Pareee procedente. Sou portanto, de parecer 
que igualmente essas palavras sejam supprimidas.. ··.· ·· 

Silo .ossns as errJendas que sabmtJtto ú consideração do Se-
. nndo rosdrvàndo.:.,mo para, q·~er perante n Commissão1 quer . · 
crn terceira disr.ussiio om plenario, apresentar outras emendas 

· .. ~elativn~ ao pro,iecto do oi·camento :da Marinha: (Muito bem.) . 
. A Commissiio,. de .aceórdo com a ,justificação, pensa que o 

·Senado deve acoeitar as duas emendas. · ,. · 
1 

N. '3 
.' ' 

'I I • : ' ~ ' 

CorJ•ija-se a 'consignaçiio, na parte .referente aos audito
res, do accôrdo com·· os vencimentos fixados ,no decreto nu
mero. L:i69, de 25 de',agosto de. 1922,. ao juiz dos· Feitos .da 
:Fazenda Municipal, ào qual estão equiparados em vencimentos 
. na qualidúdc ·de antigos auditores de Marinha, e:c~vi do art. 6"; 
n, 2, ela lei n, 26, do 30 ele dezembro de i89i e art. i• das Dis
posicilcs ·rransit.orias <lo ·cod!!lo de Ors·anizaGíío .Tudiciaria ,c· 
;Processo Militar, a que ~e referem .os decretos ns. 14.450; 
de 30. de outubro :de i!l20 e 15.635,. ele 26 de agosto de .1022. 

Sala das sessões, 5 de dezembro · de 1922 . .,.- Godo(redo · 
Vianna,. ·-José Eusebio. · -~ 

' .. '• 

Justificativa 
,, . • . .:·, ', oi · 

· 
1 

TraLa-se de um caso Julgado ::pela Commissi'iü. de Flnanca~ 
~o .Senado. . · . . · · · ' ,f.; 

· Quand() nesta !Jasa do Congresso era· discutido o próJect•J.·, · 
que, coHVi.!i'liliiJ om lei, e·sLabeleccu nova tabella de vencímen- · , 
tns ptu·n o~ membros da magislriltu!'a cm g-eral, foi offcrecida 
mnenda manchtnclo rospoit.ai' o direito u essa oquiiP.m·ucão d1J 
voncirnonLos uo jmz dàs .Feitos da J!'azenrla i\iumcJpal,' cm cuJo 
gozo j<i HO !tr:l1avn.m os actuues auditores da ü•, 10' o 11" ctr-

' '·: 

.. : ;, - ~ . ' 

\ 
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cumscriPI}Õl1s .iudiciarlns militares. (Capital • Federal e Rio 
.Grande do Sul) . . · · . 

· A Commissão de Finanças reconheceu esse direito, o.pi-
nando, porém, pela. desnecessidade da emenda, .niJs seguintes 
tm·mos : . · / . · , · · , . 

. I ' 

«A Commissüo 'rlo Finanças examinou ·O assumpto 
e deante das . diflposicões transcriptas e de , outras vi- · 
gente~ ao tempo danomeação. dos auditores de .que se 
trata, pm•cce-lh.a .d(·sner.essm•ia a· emenda. Oom .e(feito, · 
parece~u,,c fóm drJ d!!i.'idq que os• dir•eitos em cujo go:;u 
se aclw1n esses audito1•es não (or·am. visado.v nem poo\Jm 
.ver 1'e.vtringidos M}a nova ·' tabella de vencimentos:.. 
(Diario do Congresso de 16 de agosto i:Ie 1922, .pagí- . 
na 2. 885.) · · · 

'., ' ' 

· . De facto, coril.o inag'istrádos da .Tustl!;a .Militar, ·ai~da· teem 
O~/&Ctuaés auditores os seus· vencimentos equiJ>arados. aos do 
,iuiz. do8 .Feitos da',l<~azenda Municipal; por forca do·· art. · 6•,' 
n. 2, da lei n. 26, de 30 de .dezembro de .18!11, que ,assim 
dispõe: ; · · ·· · · · · 

-...... .. ,~ 
. I , 

·. , «0 auditor de Marinlia fica eqttipa1•ado quanto aos 
· . 1'encimentos no juiz de direiLo da l!'azenda Muilicipab.
Assegurando esse aireito, o Dr .I .Tu·iz Federal da 1• Vara, 

na ~entenc,a proferida ·em 7 de outubro de 1!H2, accentuou 
em um d1>s conaideran1fa:, · ' 

· ·· ~considerando que foram os .auditores de Guerra 
e de Marinha equiparados quanto á vltaltciedade e mon· 
tcpin pelo decreto 'legíslaLivo n. 58, de 29 de janeirn 

. de 1892, tendo dado aos <~a. Capital Federal á lei. n. · SC, 
de :JO. de de:u~mbro de 1891, arts. G•. e 7•, veneimento.ç; . 
iaua~Js aos dri jtti~."de direito da Fazenda Municipal ... :. 
(Diario Of!ieial dr. .14 de· novembro . do t !H3) • 

. . . . '. :. ' . . ·. : ' .. \ ' .(. ' '' . . .... ' . ' 

. · .. Por se1:1s · ju~ldicns · fundamentos·. foi essa fw.Ji:e~ca 1confir- · 
mada unammemento pelo accordam do Supremo 'l'rJbunaJ Fe
deral clfl 1 f dr. , novAmbrn flí' i!H3. (Diario--Of{icial citado);:' , · 

'.' 
' .. ' 

· ParMer 

A. Unia 11m~nda, traduzindo o mesmo pensamento desta, . 
apresentada em 3• discussão do areamento· da Marinha .. em 
vigor como part.o integrante dri lei do provimento n .. -i. 555, do 
norrente n.nno. deu o· relator o seguinte parec01 : · · 
. ;N,a. 3" dicussão do. orcnmcnto Vfltado Ires. emendas iguae~ 

a esta foram apresentadas, sob ns. 7, ·18 c 21 . o· so acham 'Pu
blicadas i1o Diario do Conm·esso de 25 do janeiro 'ultimo .. 

A Commissão de Finanças deu parecer contrario · á do 
n. 7, opinou que u. dll n. !8· Mnsl.ifuissc proJecto ;\ parti' Jlnra 
~eguir o~ tramite~ )'üg·imolil.uea c cuusitl<li'Ui' pl'l'.iudimda a cln 
n. !.li ti vista do (IUI'CCCI' Rnbru a tlo u., 18. 

Na votação em plr.nario, todos os pat•ccPros ela connnissüo 
fnl'Alll appi'ovndos ~ern exéepçãn alguma. 1 A reclac\~Üo final rio 

\ 
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projecto velado, entretanto, consignou na t:abella dos aud·i~ 
l.ores da Marinha vr.ncimentos annuaes .de 36 :000$, em vez i:le 
21; 000$, mencionados na tabella da proposição da C~mara. 

· Sómente a• um engano, devido á precipitação co'm que o 
Congresso ultimou os orçamentos da despeza nos derradeiros 
dias de dezembro do anno findo se póde attribuir •semelhanpe 

· differença cn trc o que o Senaqo votou e o que consig!J.ou a 
redacção final. · · 

. A Commissão opinando· então para que a emenda n. 18 
de 19!1 constituísse projecto á parte, fel-o por· ter entrado 

· ~m duvida ó relator sobre si,· não obstante outras leis poste.
riores se terem referido c .fixado vencimentos para auditores 
e não obstante a divergencia notada quanto a vencimentos de 
auditores- nos accordãos do SuprelllO .Tribunal, de· M ele no
vembro de. 1912 e· de 1". de maio de 1915, vigorava ainda o 
àisposto no art. 6•. § 2 d aiei .orçamentaria n. 26 de dezmpbro 
de 1891 .,que manda equiparar, quanto á-. vencimentos, o au
rlitor dá Marinha ao juiz de Direito da Fazenda Municipal. : 
: ·.No 'Caso mesmo de ost.ar esst: dispo~iLivo daquella lei; em 

vigor estava ainda o relator cm duvida se devia elle ser ex!.. 
. tensivo a .todos os 'auditores ,âa Marinha, de qualquet' novo 

quadro posteriormente orgnnizado, ou· se era sómente. appli-
eavel ao· unico aadifol' dt) Marinha existente ,ao tempo da 

. promulgação da lei que oarecc ter-se a ella s6menle. limitado 
.. q~Jnndo usoti a expr·r.ssãô no singular -· O auditor .- e . não 
·_,. Os auditores. . · · ·. · · · · 

P..ropondo, como então o fez; ,gue constituísse a 'emenda, 
n. 18; projecto â parte, tinha o relator em vista solicitar para 
e~se projecto a audíencia. da Commii;S"ão de Justiça. e. Leg.is- ··. 

· lação, afim· de. ficar· a ma teria convenientemente elucidada .. 
· · E como. as. mesmas duvidas. continuam ainda a preoc:., . 
cupar o seu espírito. podo novamente o relator á Coinmissão . : 
de Finanoas e ·ao Senado que acceit~ni a actual emenda n. 2 
para formar project.o á .par.te,. afim de ser'. ouvida ' aQl.lella 
Commissão". ·~ ' · . . · · · • · ·. · · ·'- · · 

•·· ·.·,A Commissão de Finanças não adoptou .à· alvitre do ·re
··lator.".Preferiu apresentar á. conside:t~acão ·. do 'Senado '1o' se~. · 
guintc substitutivo .que foi. approvado pór esta casa do Con- . 
grasso, mas .recusado· na outra: 

, . • , . I, , / - , 

.. 

. ".Eleve-se a consignação na, parte referente aos .. 
aúditores, q!Je Já o eram· por occasião de' ser de- ·· ' ' 
eretada a le1 n. 2.290, de 13 de dezembro de 1910, 

• 

. de accõrrlo com os vencimentos attribuidos ·ao ,juiz 
, dos Feit.os da ;Fazenda Municipal ao qual estão· 
·aquir>a'rados om Ycnciment.os na"qualidade de audi

l.orcs ·ele 'Marinha; cm f'<ae .:do art. · a•, § 4•, da Jei 
n. 2G, de dezcmllrn clé :1.891~ e do art. 21 da citada · · 
lei ·n. 2.290, de iS r1n dezembro de 1910;" · 

. - , .. éorn, a .. rcjoicão deste substitutivo,' a medida. ,pl~itea'da 
. pela .emenda continuaria ,pn1·a o Relator., sob as mesmas du, · 

vidas, si estudo seu ma1s demoradb sobre o assumpto não 
o viesse convencer que leis posteriores soqre :vencimentos 
do auditores da Marinhn c da Guerra e organização dos re, 
spccUvos quadros revogaram o dispositivo do art: a• da ·Iei 
n. 26. âe .1891, pará os auclitor·cs nom_ondos · d"Cpois da . lei 
n. 2.290 c1tada, menos quanto aos que ',lá o ordm na Capital 

' 

' 

\ 
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I' 
Federal e no IJ.• e 6" antigos districtos militares á ·época da 
promulgação dessa lei. ·. · · · 

. Esta é a doútrina • do accórdão do Supremo Tcibimal, 
de 1 de· maio de 1015, qua,ndo ~3sim se expressa: · · 

«Considerando que o que mais pede na presente 
· acção o appellado com .fundamento nos .arts. 20 e 21 
da lei n. 2.290, de 13 de dezembro de 1910,\não é' de 
iTJOdo algum suffraga<lo por ·esta lei; por isso que do 

. disposto· nos decretos, n. 38. de 29 de janeiro 'de 1892 
.o~n .. ,257,. d~ 12 de .março Ide 1890, .a que se ref'ere o 
art.. 20 çif:!ído, não resultam dos attributos de ,juiz de 
:J• ent.rancia a gradua'ção de major que se arroga o ap

_.. p~llado,; e pelo art. 21 ela· mes!!'la lei n. 2. 290 os au-_ 
· dilol"es de guerra. com. excepçao ·dos da, Captta,l Fe

tleral, o lt•. e G• antigos distrj&tos milHares, teriam O!! 
.. vencimentos do art. 1" do decreto. n. 821, de 27 de se

- 'tcrnbro 'de. J901. ·como tudo desenvolye e· faz claro o 
proéuradot; geral da Republica. em ·seu parecer de pro-· 
t;edencia 'irrecusavel a fls ... ; · . . 

·· · Con~idera,ndo :que; pelà imprecisão--da lei quanto 
aos vencimentos, providenciou ·provisoriamente o Go
vcJ•no pelo regulamento. r!c '5 de julho de 1911,/ em vir~ 

, tu de da autorização contida no art. 25 d!!t lei, n. 2.3~15, 
\de 31. de dezcmhro de 1910, até que o .t•odel' Legi~ta-

" 'ti.vo resolvesse .a respeito;, ·· · 
· . . Considerando que pela.>lei n. ·2.~4~, de 3 'de Jl!

neJro; deste anno,, foram deelara,dos f1xados · os venCI• 
montas dos auditores de· gucrr:r. tocante ao appellado, 
.com~. tal,· úo· quadro1 correspondente ao seu. posto, ?8 

· venc1mentos de .15.:000$. annuaes; .. . -- .. . 
Considerando que, portanto, níio foi offendido di

. rcitó algum individual do à,ppellado, pela autoridaae 
-· · administrativa da Unilio, · para· ·que·. proceda a acQÍÍ() 

. especial., com fundalllento no art. . 13 da lei ri·; 221, 
de 18~4; · . ·. · · ,. · ·. · · · ·. , . . . · 
: Accordam- 1dar. :_proviinentó .. á appellO:ção _para re-

I formar a . sentença" .a·p· pellada; .·. Jlil.gar, co~o ·lulgam o 
. appeUru!o ·. carecedor rla ncção;- pagas . pel? mesmo a.s 

. .. ~ustas.~ .. , , ' ~ ..... :' . . . . · ·~ ·. . . . . , . . . . 
· · Ant.e os co1ú'lderiuula deste accórdiio, pensa . o Ré lato r qul.i 

·a emenda em. qúestãct fi'ca sem· amparo, por isso que os .a,ct.une~ 
auditores, dà· Capital· Federal e dos· antigos -i" e. 6" districtos 
milit.aros. segundo suppõ~; teem todas as suas nomeações 1'et
tas em data post.crim: ·ns leis· que revogaram os 'dispositivos 

· do. art .. 6.•: da. lei n. 2ô iá cH.nrln.' . . ··, · · · 
· ..... ·· Sl houvei>',a)g·um 0\1, alguns .rJcsses audil.oroR que tenham 
.:ainda nbmeaçõeg .amparadas por aqnelles dispositivos. 11. esses 
compete indivi~ualmentr' f~tzer a devida reclamação. Uma 
solução generica. nlftan:;endo todos. os act.naes .riuciitol'es de 
Marinha, como perle n emenda, ,1 medida que·-ao Relator pa-
r()cc acceitavcl, pe~o fJJJC ricon~elht\ :i SJJ!l; t•r..ieiçiio . 

. 
. N. 4 . 

Fiua u Poder Exer.utivn autorizado a abrir o credito ne
, . .cessario para pagamento da differenoa de vencimentos que 

I 
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compete aos, auditores da 6' Circumscripcão Judiciaria Mi!i- . 
tar - jurisdicção da Armada - de accôrdo com os venci
mentos fixãdos no decreto n. 4.569, de 25 de agosto d.e 1922, 
ao juiz dos Feitos da Fazenda Mnnicipnl, ao qual estão .equi
parados em vencimentos, na qualidade de ani,igos auditores ·de 
marinha da Capital Federal, em-vi db art.. 6" da lei n. 26, 
de 30 do dezembro de :189:1, e art.. :1". das disposições tran
sitm•ias do Codigo de Organização Judiciaria o Processo Mi-

l Jilar a que se .referem os decretos ns.14.450, de 30 de ou-
tubro de 1920, e 15.635, de 26 de agosto de'1922. . 

.. 

. S~la das\ sessõ~s, 5 de dezembro de 1!}2~. - Godofredo 
l'ianna. -José Eu.sebio .. . ' . 

Jtt,sti{fcativa 
/ 

. ,/ ' 

Trata-se de um casõ julgado pela Comri1issão de Finan-
r.as do· Senado. 1 . · . , 
·' Quandp· nesta Casa do Congresso era discutido o.projecto 
que convertido em le·i, ·estabeleceu nova ·tabella lle venci
mentos para os membros da ·magistratura em ,gerai, foi :offe
recida. emenda, mandando respeitar o direito a essa equipara
ção de vencimentos ao j ui!! dos Feitos ria Fazenda· Munici..: 
pal, em cu,io goso já se achavam os actuaes auditores da a•; 
10• e 1:1' Cirnumscripções Jmlieiarias Milit.areR (Capital Fe.,.. 
riAral r. Rio Gramle rln .Sul). · 

' ' ,' .. ' i •.. : ' .• ', ' 

A. Commissíío de Finanças recon~eceu esse díreiot'o, opi
nando,' porém, pela desnecessidade da· emenda, nos, seguintes 
termos: · · ' .· .... 

«A . Comniissão de Finanças examinou o assuinpto 
· e deante das disposições transcriptas e de .outras vi
gentes ao ·tempo da· .nomeação dos· auditor.es ·de qiie 
se trata, parece-:lhe desner;e.~sa~fa. a emenda. Com; ef

. (.cito, pa:rece-lh:e Jóm · de. dU?Jlda que· os direitos em 
·_ êujo. rtoso se acliam esses.'.auditores. rião foram visados 

.nem podem 'ser re,qtl•ingidos 'pela nova. tabella de ... ven· 
cimel'!.tos.» .(Diario do 170r!fTres,qo. de . 18 .de agosto de , 

. 19~2. :pag. 2.8&5.) ·· · · ·· ···· · , 
•. : ,' 

' _, ' ' ' ... ', 

\ -

'-. ' . ' ,. ' 
.,,I 
' • l . . 

As razões gue induziram Ô relator .à não acceitâr a emen~ _ : . 
da anterior, soo :n, 3, prevalecem com. relação à de'n, 4. ·. ·.·r. · 

O· relator ·não aconselha, portanto; 11 sua appr0valiíio. _ \· .. \ '.·,. .. (•, . ' ' 

· N ... , ri·· 
Onrlfl conviM: , ' . 
. Art. ·Fica elevada a· tlous o n~unoro dó llarbciros e· cabei~ ·. · 

loiroiros nn Hospital Cenl.ra), da' Mat•inha; com as vantagens 
n regalias elo enl'ormoiJ'OA naval rio·.· 1" .c lasso, u qno s.o. refedo 
1J flPCl'fli,O 11. :J, Q(iü, dr. 2 tlü ,janriro do 19.:19. . ·.. ,, , · .. 

·. Arl.igo unicn. E' cr~ado no I:ToRpit.aJ··Cenf.ral. i:la ·'Marinha 
o logm· ·tio barbeit·o e cabelleireiro, com as vantagens c reA·a- '· 
lias de enfepnciro navDr fll) f''cln~s0: revogadas' as disposiQÕOA · 
cm cont.raJ'JO. · --

• 

., 

11 ., ., 
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· Justificação 

· · A necessidade de bygiene individual dos enfermos l'eco
lhidos · ao Hospital Central da Marinha, deu ·motivo a que 
fosse creado um .Jogar de barbeiro e cabellereiro para aquelle 
,,stabelecimenl.o, com as vantagens e regalias que estão acima 
t1onsignadas. Tal necessidade avu!i,a na razão directa, . não sú 
do nugmenl.o .. QtHJ vão , tendo os quadros militares da Mat•inha1 que assim rlarão maioi:cs,contingontes do onférmos para alh 
recolhidos; co1no ainda· pela natural previsão·. que. se· deve ter 
do dar substituto ao unico. serventuario . existente até agora 
no Hospital,·· ·nos casos de doença, licença e outros . impedi-

'· · mentos naturaes. 'A'qu!Jllo estabelecimento são . recolhidos os · 
officiaes, sub-officiaes ·e praças 'da .. Armada,, como · tambem 

·civis das repartições de Mari1;1ha, emborao.q~e em .. momentos 
anormaes. ou em casos excepc10naes .. A· medida. proposta, en.J 
tão, como necessidade de llygiene ·individual, justifica-se ple
lnamente. 
, .. Sala das C~mmissõns, 8 de, deze~bro de 1922. ~· Irineu 
Yacltado~· · · •.l . 1 · · · · 

F'al•er.er · 
. 1 . 

· - · O ti Lu Jac da' po.sla da 1\fal'iuha, a quem o Relator ouviu so-
e;· bre es't,a emenda, declara que. o barbeiro que presta actualmen

te os seus serviços profisswnaes nos . doentes . do Hospital Cen
tral da' Marinha dá completamente conta do trabalho que .lhe 

.nl affecto, não havendo por,isso e por .emquanto necessidade 
' de serem elevados a dous os. barbeiros .. daquelle estab~leci-
. menflo: . ' · 

Parece, pois, que a emendauüo dev~ ser acceita. · .. . . ' . . 

N. 6 
Oride convier : i . . / . ' . . . 

. (· ·. . . .,. - ·.. . I 
. . FÍcain :os vencimentos dos sub::.officiaes praticos de pbar-

. ' :macia da': Armada. equiparados aos do~ sub-officias enfer-
. · .melros :navae~ de 1' classe. - .. · • .- . 

. I 

Ju.sti(icaç11o • 
. , I . ' _, .. . 

A emenda justifica-se\ como. uma reparàoiió; porquanto 
aos sub-officiaes • enfermeiros navaes; aos· carpinteiro~1 . aos 
serralheiros, etc ., são os pratioos de pharmacia·. equiparados 
pela gra:duacito ~ · , . .. . . . . . . . 
· · Com'a le'í chamada Pires. Ferreira,..os \sub-officiaes 'en., 

fcrmeiros navaes, carpinteiros, serralheiros,· etc.; tiveram au- L 
· gmento de venr.imontos, ao passo que os praticos de pilar
macia· continuam com os veMimentos 'inferiores · aos da-
quelles. . . · • . · ·; ·. . 

· .Não so oomprehcnde que· l'uncciorlat•ios equiparados pela 
mesma ·lnaduaciío · t.enhlim vencimentos desiguaes. Semelhante 
de'sigualdade •ainda avulf.a, si so att,ender que a responsabili
dade dos praticos elo pbarmucia como manipuladorrs de mo-
lticnmontos; merece ·at.t.encüo. n maxinio d(lsvelo. . · . 

. Eouipnracíí.o irlent.ica ú.prcsent.o ;i(t :foi concedida ao lmr
!Jeiro do Hospit.al Central da 1\farinha .. E. assim, é ,iust.o que 
so,ja, ag·ot•a, tJxf;ensiva aos pral.icos diJ plml'macia, tanto mais 
J!llo ai nela atte,ndo ti ·oxtrnoJ'flinaría carest.ia do. Yicln actunl. 
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Calculo pm·a o augmento proposto 
. ' . 

Sub~officiaes, praticas de.· phai·macia - Venci-: ,-...c, 
mentos annuaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 :720$000 . 

Stili-officiaes, enfermeiros de 1• classe. - Ven-
cimentos annuaes . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . 5 : 400$000 

Augmento , para os- sub-officiaes · praticas do 
· :. pharmacia, • afim de se tornarem equipara-
dos aos- alludidos nefermeiros . . . . . . . . . . . . . . . 1 :üS0$000 
i\.ugmento de .despeza ~ annual, · com a equipara-

ção d!lda' aos Seis praticOS de pharJ!laCia qu~; 
constituem o quadro actual . . . . .. . . . . . . . . ia :080$000 ~-

Sala das.CommissÕes, S1de novembro de i922. - MqrciÚo 
Íle Lacerda. · · · · · 

Parecer 
- ," I \ · \ i • 

O autor justifica cabalmente a emenda. Já o anuo pas~ 
sado, n~- orcadlento que foi. vétado, a pommiss_ão. -acc_ei_tou 
emenda 1gual a esta, por cons1derar ql'e nao dever1a contmuaJ' 
a disparidade que; por. uma omissão da lei n. 2. 290, de 1910, 

· existe entre os • vencimentos dos S\.lb7officiacs praticas. ae ·· 
pharmacia da .Armada e tôdos os demais -sub-officiaes · ela -
Guerra a uniformização da tabclla 'adoptada no art. 20 da . 
proposição da Camara dos Deputados, então cm- discussão no 
Senado. · . · -· . , _ . . . . 

' , , ' , , I· ' " • ' ' • 

.. . A Escola de·. Marinha Mercante. do· Pará, que _e· uma . es- · 
colada União, deve JOI' o ,seu corpo docente, que é quasí com
pletamente composto poc--doccntes -militares,· em· igualdade de 
cond.içõcs · ás• escolas· Naval e Naval· de Guerra, pois o ensino 
alli adminisLi·ado, é exhaustivo. c tem produzido excctlentes ·. ·· 
rcsul,tadós .. A illustràda Commissiío de Finanças,. apoiando· a · 
presente emenda, praticará um acto de j'usti(i~'i e cauidade. 

' . I . •, , .,_ , , 

' 
,j 
' ' 

. \ . ~-\ _ ·Parecer 
.. ·-, \0 art.. ü da lei .n. 2.29o, de wio, ·estipulou que· ;,oa ··. 
· ·;e tes. ou professores o os substitutos,· adjuntos ou · instru- · . 

· · · res ·com r_unc.cão. de pr_ofessor f-11.1 d•) substit);lto dos insti- 1. · 
.I. tos do cnsmo do JDxet•etto e da Armada, ter ao os. mesmos .- ... 
diJ•eitos, _garantias c .vantagens que toem ou vierem' a ter,.re- · · 

· specl.ivamcnLc, ·os hml.es e substitutos dps :institutos civis r,lc .·.• 
ensino superior, percebendo os· quo .forem Ihilitares, ·além dos · 
vencimentos que lhes·. competir•em como docentes, apenas o. · 

. soldo de sqas p'atenlcs, segundo n tabclla :.\ llnstn .lei. . ' ' 
>.' . . Tendo om vista este dispositivo,. o .. Congresso, pelo ar~, 

.. tigo 51, da Jpi n ;'. 4 .. 555,. do corrent(l ·anno, tornou extensivo '" 
· .10 pessoal dus .. escolas Naval .c Nava1· de Guerra o augmento. 
de vcncimcnlos quo 1. iv.m•arn os lentes c subsf.it.11 tos ítos insti~ 
tutos civis tllJ .ensino superior. · . . ·· . 

. Não 'l.evo o CPnA'res~o igual procedimento para com o .... 
pessoal clocont-o da. Escola do Marmha Mercante do· Pará por 

. não estar csla comprehcindidn no di~posit.ivo elo ar!.. 11 acima 
· cil.ado .. · · . . . ". .. . . . . . . . · 

A emenda em quc·stão. pr·ct.r.nde que· o pessoal docente 
desta ultima escola;· tJlW rccciJo vencimentos por tabollas- quo i 

·. niio são as que rcg·eml o rncsmo assumpl.o nas escolas mwacs . 
1 C)uo os ião ~qui1\aradns pelo rel'erii.lo arl. ·J J, passe n ,g-osar 

.I 

-

.· 
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de augmento do vencimentos iguaes aos que perc'eb,em pre-
scnt.emente os docentes destas ultimas .escolas. · 

A emenda não parece acceitnvel, 
. . Sala das Commissücs, .19 de dezembro de 1922. - Alfredo 

Ellis; Prc>ildcnlc. - Ji'elippc Schmidt, Relator. - Lauro 
Müller. -· 'Vespur:io de AbMu.- Bc7'1!ardo.Montci1·o~- Sam
paio Cm7't1rt. -..Tr~tio D11ra. - A imprimir . 

' f ' ' ~ ' ~ . N. 391- 1922 

· . VeÚ1 a Commissüo· cio Finanças desobrigar-se da ardua 
missüo ·de. apresentar ao Senado seu parecer, sobre o projecto 
que .fixa as despesas para o, Ministcrio ela Viação e .Obras Pu-
Nicas, no .·futuro exercício. · 

. Arclua qualificamos a nossa missão demite da premencia 
cio escasso tempo que nos (; dado. p,ara :estudar assumpto cuja 

· relevanoia, r!m l'ace da economia nacional, é notaria,. pois en
Jcixn. cm ~i. n. cháye cio movimento de toda a· distribuição do 
que procluzimos c elo que necessitamos para· satisfazer as ne-
cessidades ela contillgcncia humana .e social. · · 

.• :\nno a anno vê' o Senai:lo diminuída a sua 'acção :no .des-
.cmpenho rla ·raculdado que lhe confere como. parta integrante, 
í]ue o ,1í. do Congresso Nacional, .o § 1" do art. 31 da Consti-

. tui()ão Federal. , . ·.. · · 
· Prescreve csla que ao Congresso .Nacional, note-se bem, 

... -· ao. Congresso Nacional, - compéte orçar a receita e fixar 
· a despesa federal arinualmente. e tomar as contas da receita 
·o despesa de-·.cada exercício financeiro. · . .· . · 

- · Para o desempenho .ela funccão orçarnent.aria é, pela letlra 
· ·- consiHucional,' inclispensavel a. collàb.oração effectiva· dós dois 

. ramos do Poder Legislativo. ·. . . . · . 
· · . Os factos ·que vimos constatando. rlos ultimos annos mos

tram a tondencia, .violadoru Ido nosso . pacto fundamental, de 
· um> dos ramos do mencionado poder em absorver, toda a ta,. 

refá relativa á elaboração da· lei de meios. deixàndo o Senado 
.na impotericia de effect.ivaménte nella 'collaborar .. 
~ · .E como _se demonstra este eX(JrCicio ? . . · · -
.. · 1 Provar-sc-ú, '.jtí evidenciando as datas cada vez mais 
atra1zaqas da ~mossa.· rios . pro,íec~os, quer orca,ndo a récei.t.a, 
quer t'lxando as despesas dos varJOs departamentos do serv1eo 
publico, para a éonside~·açüo do Senado, . .iá pela re.ieicão sys
tematica. como a'\,nrla observámos em agbsto ultimo, da ·quasi 

.. tota_lidaclo das. emondps .offereciclas, por est.e, aos. alludi~os · · 
1lrO,)ectos. · ... ., .· . · . . . . ,. . 
· · Não foi este,' cortamento, o object.ivo ·que. tiveram cm vis! r. 

·. 1 • . os constituintes do 1891 ! . . . · .. , 
· Commel;tornlri' qlles a ambas as Casas elo' Congresso a la::. 

rofa de orçar a receita c fixai.· a dqspesa som privilegias nein · 
proferencins e, portanlo. não é curial qua um dos ramos do 
Legislativo so arrog·uo a.fnc.uldaclo de, POl' 'si só, com exclusão· 

. do justo.• cnparl.icipamenl:o elo outro, executar toda a tarefa 
ornamon lar ia. .. · · . ..... · . · 

· Observando do ha muito rst:t l.onuencia a uma situacüo 
· ele confliel n m1f.rc as Casas elo Congresso Nacional, conflicto 
cujas ennsequcneins SÔ1)0dflm se1· rJo~~ahonadot:as para o rios.so 
regimen politir.n o aHamcnto nocivas no interesso publico; 'o· 
nelaluJ• dusto paJ•r.cr•r·, · qnanrlo membro da Commi·ss~o do Co- , 
digo elo Conl:abilidaclc, op'inando sohrn emendas fllW lho foram 

• 
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apresent.aclas, na parte do mcsmp. Cocligo, cujo estudo lhe · 
estava affecto, teve opporf.unidade ele, procurando soluções 
praticas para casos rles~a natureza, propól' medidas. que, a seu 
ver, faci!Hariam a solucã.o. r!q mesmo conflicto ou rvil.a!-o:.iam. · 

' Pnl'a issn, retomando uma idéa cu ,ia in iciatí.va .pat'Lira r! o 
saudoso o rlnlincnl.e rcpnblicano que por muitos umtns pt•nsirlil•a .. 
est.u Com missão, o ro:Od.i ncLo Senaclm· Francisco GlycPrio, . n', ' 
clunrlo-lhe uma' fôrma mais preeisa, prr.conisou que o cst.üclo 
dos m•(;amen/os. rnssc• ~iinuHanoa:mcmi<' iniciado nus duas· Casas · '.: , , 

· elo Congresso. . . ·· 1 , . 

Deselé logo uma difficuldacle se lhe antolhava que· c:ra a. 
obJecção, para muitos baseada cm real conhnciment.o, 'de· que . 
a iniciat.iva de semelhantes pro,iectos pertencia, ele pleno di
reito, ao 'pretenso ramo popu!m• r!o Legislativo. . · 

Na. falta de autoridade propria para crear doutrina em 
assumpf.o de tal magnit.ude, procurou o Helator deste parecer ·· .· í · 
:firmal-a cm autoridades jurídicas de competcncia geralmente 
J'econhccida que lhe dessem prestigio para poder com effi-
oiencin rnfPentar um debate. · 

A nossa .ConstiLuição Federal entre outros dispositivos do 
seu urt. · 29. cst.atúe: Compet.c á Gamara a iniciativa do adia- .. 

. menta 'ela ·sessão legislativa e 'de todas as leis de. impostos, rias· 
leis de fixação das forcas. de terra e inar, da diseu~~iio rlo<; 

· projectos offerrcidos pelo Poder Executivo, etc. . · . 
· De~sc artigo conclue-se que o que compe/.o iL iniciativa da 
Camara, no assumpto. de qun nos. vamos occupanrJo, 1í ri con
cernente. às leis do impostos e aos projectos ofl'ercciclos-.pel~ 
Podei' Executivo. · . · · . . · 

. . Oonunentando o rrfm:.irlo m·Ug·o, assim se exprime o in-" 
sig'IHJ ·,Toão :Barbalho :, · · . 

; · . "Com quanto ambas as Casas do CuÚgbiss~ Lenham.: de 
1 

occupar-se dos objectos que' são àttribuição deli e, todavia aH 
guns drJvem ser neccssariamenf.o começados na Camará:. (liJs· 
Deputados, por .se entende!' que ella t\. a mais fnúnecliata ex-. 
pressão da vontade o sentimentos do povo. Esta prerogativn 
da nossa Camara dos De~utados origina-se do exemplo .elo. par~ 
lamento inglez, anele a uan:iara elos Communs, J)or .se1·. el~c.tiva . 
e. representar os cont.ribu inf.eg; fica com esse, direito do prib- ... 
ri~lade:. Os americanos do Norte o adopta1~am n entro nós .iá 
assim era norrgimcm fln lmpet'io, nmbora smn mesmeiclado ·de .. 
1'1\Zão.". . . :, . . · . . · . . ... . . ·· .. · . 

·" · "E' . incóntestaver não ser; em nosso regímen, a mesma, · 
quo na ln!!' la terra, a clifferenca ent.re as duaS··:.Camaras,. ambas · 
electivas, do Congresso Naciõnal; No rog·imen i'ei:lera/.ivo, · r.s~ 
f.ando· eslabrlecido que o Senado Federal represento os Estados 

. ' t• a Camat·u dos Depu lados s(•ju J'rprr.scnt.acüo .. rlo povo uuê.innal, 
. · pt1udossr!' apenas pot· stJnit•llmntP distinccãn.·:t!xplical' a. 'iniein-

1 iva daqul'lla Camam nos euso::i qui! a Con~Liluição oslabel.ece." 
Carlos i\!axirniliano em seus commcnf.al'ios á Const.it.úkün '\: 

Fe1Jeral, oxplanando o t.oxfo r.lo mencionado m•f. 29, cral-o lnn- · · 
:.rnrnNtf.o n de Ruas IIÔt'nciacõns f.l'aA)adal'rmos, Jlnra al]ni, oR · 
elo is scgT!int.rw /r•echns: · • -· · · · :. · . 
. . '~lmpõn..:~t· modm·mmuJtÍ/.P a .. iniciat.il'a dÍ) I'U!lJO t'iotiulal' 
do Cnng·t'esso, na !IJUint·ill rins. paiz:>s, quunlo llCJH .lll'O.iocfn~ 
i nslil.nidoi'I!S. ou manl.erwdnJ·r·~ de imnos/.11;;, u11 t'c!lal.ivo~ ii 
1'ixacüo elas J'or1;as d'o t.m'I'!I <• mui'.. .lnmbm·a l'eduz idu as;;·i m. 
nfin mrorecr a sympa! h iQ ria ma indu doR publ[eisl.as cm paizr.~ 
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SllSSÃo JlX.! 1 O DE DE'llEMBftO Dll 1922 

cind~ as iluas Camar~s ·· süw electivas c todos são ig·uaes perante 
a lei; a~severam que a prerogativa perdura pela força apenas 
ela tradJCção, mais por mim'ot.ismo do·quc por·<motiyo justo." 

o ,I o o o •· o o •·• , o , o o, , .. , , o·,, , ,·, , , , , , , , ; • o , ·, , , , •\• , , , , o , , , , , , ~ , , 

"O ·cudig·o supremo deis Bstados Unidos s6moutq conJ'url.' 
;i Cah1ura a iniciativa quanto a t·e·oe/ÍtuJ billN, isto é, luis qm! 
produzem receita, bUls [m• ra.is'i!l.(f ·re·IJdnue, leis par.•a levantar 
rlinhl)ito. A Constit.uit,üo Brasileim. Ci'YStallisa a irléa trium-

. phm1te· no campo rio doutrina,' reduz a prcrogativa aos pro
Jectos subrc impostos, aos inscrtos em mensagéns presideu-· 

1 ciaes c aos relat.ivos· á fixa(;iio !las forças rln terra c mar, aMm 
de outros peculiares ao regimcn de poderes· independentes c 

. responsaveis, 'i . . · • .. 
· "O. art. '29 como lodos os. preceitos derogativos do di-

, rei to commum · interpreta-se re~trictivamente. A' i•egra é que 
a iniciativa das l9is cabe a ambas as. Camaras; as excepcões 
constam do texto citado, e. de modo. explicito." .. · 
. ·. O" legislador t11·~~ileiro não empt'er;ou a expr1~.ssíiv - re
cetttt - que levantarm duvidas quanto ·ao ramo do parlamento 
om que teria ,origem o .rJ_ebate s~bre um empresUmo. Applicou 

.. o termo precJso e technwo - unpostoN. . 
''Não comprohende tambem a prerogativa os pro,iectos sobre 

\ ue8pesas, pot•. elle abrang·idas. na Inglaterra e na Belgica, ex.., 
cuptuada~ apuuas, eutl'll nós, a lei anuua, 'lJOr necessidade te-. 

, chnica o [IOJ' dt•corre1· de proposta oft'erecida pelo Podet' 
· · ·Exec,lllivo.'~ , ·· . · ~~ · 

A. Bsmuin orn seus.;_,; ''J~Imnentos du direito .constitucio
nal francez e comparado" - estudando esta questão de accõrdo 
co1r1 os textos constituciones de-diversos paizes, assim .conclue: 
·. "Mas nos logares onde as duas assembléas. são electivas, 

· ·. e Bobretudo quando ambas teêm por base u sui'frag·io universal, 
. nenhuma I"azão · existe para est.abelcccr ent.rcJ e !las qualquer 
. dif11'erença fundmental, rclativa1pp_ntc ao valo· da.s le!s de f!-· 
IJUIWUS, · lanl.o como para rr e.xei'C!Clu du podct• legtslal.IVU ordi
nar(o. Enti·etanto; como 1\ necessaJ.•io. úrincipalmeule para a 
lei do t'i1,1ancas a mais importante -··a do on,amento -.esta
belecer· uma. origem fixa c reg·ular r. ·apresentai-a,· prínwiro .. 
a .uma das düas Gamaras, qnando existem duas, parece g·era1-
men1.o ·prudoule n pl'iol~idade. qúc resulta uo S.\'Btema ing·lez." · 
·. 'Do l.udo quanto acima !'ica exposto conci!Jil-~o. quo nos 

" paizes em aue exístelll duas Camars, uma ou VJtahcia ou he
.· ·reei i t.aria o · ou Ira tcmppraria é electiva a in.iciatíva .. das leis 

· '· · or~amentarias · prwttmGe · exclusivament.o á .. Gamara·. de Ol'igel? 
.PO!Jl~lar ... Nos 1paizes. çm que a~ ~1l!as. Gamaras sahem dos suJ
fragi08 dJrectos das cidades á JntmaLtva do ramo de. l'enovaçao 
~riais. seguida cifra-se· apenas íts ·leis de rr;ccila ou .,iíts. leis' de : I 
1m postos. . .. . . 
' , O nossn pacln fundamental 'dá !Í Camat·a dos Depul.u.dc1s it 
iniciativa \ias leis de imposto~ ·,~ da· discussão. dos Pl'Ll}Cctos 
uffepocidos pelo. Pm;ll!l' Exccut1vn -· no quo eoucernu a .ma- · 
LI!I'Ü\ t'iuancoira. , . . 

Mas cm. que pado cJa. Consl.il.uil,,ão sn eucontra a compe: 
t.Pncia d11 onvim· o Bxecul.iv6 ao Le.gislativo ti p1.•npn~la ela lm 
il).'eaudo a rocoil.a· c fixando' 11 despesa'? · · 
· • Ao contJ·ario t>m nossa. Ca!'ta. de 24 do J'm·et•eit•u, 11 qLJe :;e 

· oncon.L1·a 1) a compeLencia Pl'ivativa do Congresso r•111 t!L'Iill;(' a 
i·ocoita e fixar a despesa. Mas si essa CD1qpetencia r\ Jll:i'{!ltJva 
li[, Coll"'l'Csso como adm i l.l.ir"se que o Ex e cu l.ivo 1 hn unv Ju em 
JJH'llSUg~iil o proJecto sobre o assumpLo cm quesl.fio '! 
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O que a Constituicão não instituiu,· leis ordiuarias dccrc-. 
tadas com olvido flagrante dacruclla vieram estabelecer, pro- · 
curando jreatar uma tr·adicção crcada pela Constituição do · 
Imperio te . que a Republica não consafp.'ou e estas são as· 
leis ns. 23, de 30 do outubro 'de :!891 c 30, de 8 de· janeiro 
de 1892. . · ~ 

Justificava-se a udopçiio destas leis corn, o argumento de 
que o Executivo f.inhu melhores ulcrnüntos !)ara conlwcer a 
receita real o as necessidades elo despesas com a administra-· 
ção publica. Esta allegacão tem mais valor na fúrma que no 
fundo, pois todos que teem feito, por longos annos, parte 110 ' 
Congresso Nacional, sabem qufLo imvcrl'eita é a proposta gu- . 
vernamental que precisa ser coustanteméntó ·retocada, até nos ' 

· ultimas momentos de sua elaboração. no seio do Ooos·resso. 
· E com esta violação da Carta de 24 de fevereiro se. aco- . 
roçôa uma outra' a da segunda par.te do art. 51 da mesma 
Carta. . · . · 

O que o ·Governo é obrigado a distribuir ao · Congresso · · 
· são os relatorios annuaes 'dos ministros e estes ·1·elatoríos ou · · 
chegam ás mãos dos representantes do povo já nos ultlmos 
dias da ·sessão . ou são "distribuídos com a traz o r! n um e 
mesmo dois annos. . . 
. . Em vez de mensagem contendo. o projecto de lei de orca- · 

. · mento para a r()ceita e despesa o que, dentro da Constituição . 
Federal, se devia' exigir do Executivo seria a mensagem com 1 

os elementos informa,ivos necessarios e acompanhada dos re
latarias dos ministros para que o Congresso pudeso;c cum- . 
prir o que privativamente lhe compete fazer, ex-v·i do u. ·. 1,'. 
do art. 34 da refer:ida Constituição . . . . 

·Revogadas. as .lers ns. 23, de .3•0' de outubro de 189:l e 30, . 
de 8 de janeiro de 1892, na pa~te referente á remessa pe!o 

.. Executivo• ao Legislativo .;da· mensagem. contendo o 'projecto · · 
'de lei do orçamento e decretando-se, por lei ordinariu, u si-. 
multaneidade .do inicio do trabalho orçamentaria, ·dentro.· do 
espirit~ da Carta de 24 de fevereiro, pela Cam,ara. e Senado~ .. , 
l"emovia-se, em grande· parteh o atropelo _com que esse f.ra-. 1 
balho é executado ·e o espezin amento das prerogativMl de um 
pelo outro ramo do Legislativo. - .. . . ·. ·. · · · , .· · · 

Poder-se-hia i~tituir. que 'á Ca-mara competisse a inicia..: 
tiva dos orçamentos da· Receita, pela c~eaoão de impnstos; da 
Guerra e Marinha, por terem como base a fixação dag :forças. 
de terra e mar, e o da. Fazenda, cabendo · ao. Senado a· ini,... 
ciativa dos do Interior, do Exterior, da Agricultura e. da 

. ,Viacão. · . . , , · . . . 
· , · · Por esta fórma, parece _'ao ·Relator, . abreviava.;.se e tor-. 1 

nava~se mais facil a elaboracão orcamentaria, evítando.;.sc os. 
choques e dissidias entre as duas Casas do Congresso. 
. . Fica ·a suggestão para que os espiritos esclarecidos · do 

. Sem1do sobre ella meditem e. om seu alto criterio; moclil'i

. quem-na, substituam"-na por ·outra que melhot• possa resolver 
. , o assumpto tendo em vista os iutere·sses do Brasil . 

. A proposta governamental para. o Oroamento /da Despo~a.· 
<Jm o J\IinistcriQ da Viação, avaliava-o· em 2.1.9. :167: 132$866; 

. 'papel, e 10.943:352$212, ouro. Esta proposta. tomou ·.como 
·base o Oroamentó da Despesa do mesmo ministerio para 1921', 
sem que tivesse em vista, por· impossibilidade de fazei-o,: .as · 
modii'icacões introduzidas no areamento para o corrente . oxer~ . 
cicio, só decretado cm 10 de agosto ull.imo. Sob esta base fOi 
p projecto submettido, na Camara, á ·segunda discussão, · 

\ 

I 
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. SESSÃO EM 19-DE DEZEMBRO DE 1922 t8Í 

Feitas as correcções indispensavois e tendo-se cm vista 
as modificações resultantes das medidas propostas c adoptadas 

. nO\. orçamento vigente foi 6 mesmo· votado com .ati oeguintes 
·cifras:. 3.75.517:381$0G4, papel, e 12.032:432$212, ouro. Nes~o 
total· incluíram-se as desr:lcsas propriamente .orçamentarias a 
serem executadas por apolices e a .. valia.da~ ún 32.080:000$000. 

A situação· :finan.ceira desvcnctacta á· .Nação p01a men8a
gem que o. Executivo. dirigiu á . Camm·a dos Srs . .Ddputados, 
cm 30 etc novembro ultimo, exigiu; como dever do patrio
tismo, quer- do Congresso, quer da .Aldministracão. Publica a · 

. obrigacão de reduzir a despesa· pública a termos que per-
. mittissem aa· Thesouro a. sua satisfação. · · 
'.. ' ' ' ' . ' ......... 
· · · . Para chegar ,a esse resu!Lado o Relator,. conjunctaruentc 
com o seu collega, nà Carnara, e de accôrdo com as judic:osas 
info1•mações ministradas pelo illustre titular da . pasta da 
Viação estudou. o problema, ficando combinado que. o segundo 
apr~sentaria ao julgamento da·. referida casa ·Ido Congress.J 
córtes de. accórdo com as estjr.mlações a :seguir: · · · 

Reduza-se :· • ' ·.I : 

. , . p.) Ve}'ba 1• - Secl'etaria de .Estado -··, 2ü:OOO$.na sub-', 
· cons1gnaçao. ~Para obras movms, eleyado1·, etc.»; .. · . 

b) vérba 2" -· eorreios; verba 3~ - · Telegraphns -· 
Supprima-se a consignação de 50 :000$, ouro, para· «acqui
sição de sellos e. outras fórmulas de .franquia e chegues pos- · 

. taes »·e façam-se as reducções: de 30:000$,· ouro, 11'8 consi- · 
gnação < Lransito territorial e marítimo de correspondencias e 
malas»; de 8 :400$ no pessoal, sob o titulo «Serviço postal 'em 

. ·geral; pela eliminação neste titulo de dois mestres de lancha, 
\ incluídos na. sub~consignacão « Serviço marítimo,, sob o mesmo 

· · · . tHulo »;.de 3 :·640$ ·~o pessoal d~ agencia espe~ial de Juiz. de 
Fóra;. pela suppressao .de 1 prat1cante, 1 carte1ro: de 1• classe 

.·. e 1 estafeta; de 20 :,000$ a consignação de «Pessoal dos . Cor
. ·re'ios. do'"Pará», ·por correcção de erro·_·de ·somma; de 80$ no 
. CI'edito' corrCSJlondente a 1 aprendiz de ilnpresso1!> . (secção de 

·-t '. 

· · typographia); de 7:200$ a consignacão c Agencias ,de 2' classe . 
· dos .Correios de Uberabu, pela suppressão, sob 'este titulo,· de 

·. -. 5 estafetas, 1. para cada uma das . agencias ::de Passos, Monte 
· ·. Santo, S. Sebastião do Parais o, Muzambinho e Santa Il:ita de 
· Cassia1· os quaes já se :haviam incluído, subordinados ao titulo · 

4:.Admmistracão dos Correios de Ribeirão Preto.»; de .100:000$ 
a,sub~nsignação c Material com fórmulas impressas», 'do ma
terial de.cLinhas» e cEsta'ções»; .de .. 150:000$ o material para 

...... ' i« Reconstruccão e consolidacão das linhas e mulU.plicacão dos 
.: f~os conductoves~; de'~3·0':000$•,o material para ~Transform.a• 

coes e conservacao de electrogenou; do 680:000$ o. mater1al 
do 4:Districto Radiotelegraphico do Amazonau; de 100:000$ 
a consignação para, melhoramcrif.os de linhas, estacões e', dis
trictos -telegraphicos; de 200 :OO()$ a consignação ouro, para 
4: Admip.istracão dos Correios de Ribeirão Preto); de 100:000$ 

·. reduccao, a saber: 280 :000$, ourp, e 1.'082 :224$, papel, des-: 
t taCJuem:.se: · ·. · · . . · · · . ' 

· 200:000$ ·para ref01:co · á . sub-co~sign·a~ão 4: Grali!icacão 
aos ~pregados dos correios ambulantes ;o;; ' . 

. 350:000$ para reforçar a sub-oonsignacão «Aluguel e con-
se)0'ação de casas», e . · · · . . 

. ' 
, . .. 
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:. ·3<0• :000$ · pal'!l augu1euto da ~u b-eousignação ~Artigos de 
oxpcdieJil.c, etc.~, todos SO)J o titulo - Directoria Geral do~ 
Cmnios. . . . . . · . · . \ 
. Il,csulta destas NduecõtlH 'o aug111onlih;. nas verbas 2". c .:J'!. 

a reduc~ão global de 1 O: 000$, oor·o; o 482 :240$, papel. l 
. Verba ·I' (.Subvenções) -Reduza-se r.lc úO :000$ a Cl!l1Si
gua~.ão « Servicos rle navegação bahiarul » o de 20:000$ ll Sl'lb~ 
vençilo ao Aero Club. · . · ! ~ 

. Verba ·5' (Garantia do Juros)- SU·PJl.l'ima-se a .consig'lm..: . 
.. IJÜO de 725: 95•0'$, sob .. o titulo «Estrada de ;Ferro Sorocabana », 1 

uma voz que o. saldo dos ramaes de Itararé c 'ribagy teem 
sido· superiores . ú' cifra ·da responsabilidade do Governo pelos 
juros garantidos. , . . · · . . . · . 1 

. · . 

.... · · 'Verba 8' (Repartição de Ag·uas c Obras Publicas) -Re
unam-se os creditas ·das consignações' II, III, IV o V, da sc-
guin te maneira : · · · · · · · . 

Dh·eotoria, . Seeciio . Techuica, Sec~;iio ju };x]Jedieutu · e 
::lee()iio de Contabilidadu: Pessoal, 308':100$; material, réi~ . 
:!98 :500$000.' ···· ... ' .. · .•. . .. . • . . •' · ... ; . . •.. 

·. ·. · · Reunúm-sc, outrosirú, o~ IJÍ'edilos. tlo Eserípturio ·Central,· 
·:TriLt'cg'll e :Movimento; Almoxarifaclo. · Locomocão, Via Per., 
manenLt! ti •Edificios, etc., da :seguinte maneira:, Esc'r•i.ptol'iu,. 
Central, Almoxurifado, Locomo1;ão, OfJicim\:s, Via permanente, 
:Linhas J,elcg·mpliieus o .telephonieas o edificios: pessoal .i o r~ 
naleiro, .13li :600$; matel'ial, L 465: 000$-DUO. (Estas modifica., 
~ões são feilns .sem augmento de despesa.) · · · ·· 

Verba 9" (Inspectoria Federal de Portos; Rios o Canacs) .. 
-Reduza-se . de 7 :200$, para correcciio de erro do somma, 
a consignúc;ão de «pessoal do quadro), sob o titulo .« Piscali-

. zaçiio. Especiah; ·de 100:000$ cada uma das sub,..consignaoões 
, de Pessoal .. o MateJ•ialsob. o· titulo «Estudos dtl portoS»; de 

, JOO :000$ o .}lossoal u do 50:0010$ o'.Muterial sob o titulo ~Ser-
.. vicosde dragag'eJü »; de:fOO :000$ a sub-consis·na1;iiu de Pessoal · .. · 

. e. a de Material· (Jo 'titulo « Oontinua~!ÚO dos.· melhoràmentos .. du_,. 
càual de Macahé·a .Campos»; e Lambem uc 100:000$· cada uma·· 
·das consign!lcões de -Pessoal c Material do « Servico da Bai..: 
:xada. l?lumfncnse ~ ~-, E' de. ~50 :000$ · a ·. rerlucçiio l.otal. nú · · 

. : ''J!l'ba' 911 • •·· 1; ,·. ,'. · ·· ... , '. I . .'. ·- '.· , _ .-: '·. :, · 

. · , Verbâ 10" ·(InS!pecLoi'ia Ger•al·de Illuminação)- Reduia~se 
. diJ -100:000$. pàra mim .. das parcell·a·s papel· e· ouro, da con-: 

'· · sigiiaçüo «Para a actual illuminaçiio » sob o. titulo « Sociedad~. 
',._. : Anonyma , do Gaz ». :. . . . , . . . . . . :. . 

. Verba: 11• .·(Inspectoria -Federal das E3tradas) -Reduza-se 
de 90:000$ a. sub,..consignacilo «Material do cxpedi~nte, c te~» ·, 

.. · O' de 37 :'i160$ a cousigna~;üo de ·« Evcntuat<S ».. ReclucÇão 1.otal 
:• ·' nosta vorba do.,. :1'27 :7&0>$000. J ·. · . · · · · . · .. · ... 

.. · · Verba H'~. (Empregados.·addido~) -· · Houuza-se· du 19 :HO$ ·. 
•pelo . upruvéitmnentô du vario8 empregadoir que ustavam in~ 

, cluido~ 1wstn quadro·.- · · .·. . . . . I· .. . 
1 

• • Facam-su .ua' verba;: ü" ~Estrada~ de l!'orro J!'ederacs.....;. 

\ •- ·f.O I 

us mudificac;ücs .ahai:xo especificadas, .. e ,que determinarão . o 
ahatimontn i.! à L MIO :000$, .. .ouro,·. e. 35 :~90$862, · papel,·. no 
totul.c.lu· tahL•IIn; .· · .. · ·· . ' · · 

' . 
. . . 'l. Heduiam-HC':· ' 

' . ' ! ' . 1', ' ' ' 

a) de' 10 'k 1 L !!00 :000$ , us eousig·nuções de Material, 
Jlill'tt a, ]!:sLrtrcla de: Ferro, . Central do Brasil, · rcdig·indo-§O, 
}IO!'ém, ue~l-es termos,, o tu' L. ·2" do 11l'Ojccto, sem altoruoocs 

... , . 

. , , I 
/ 

' .... ' ·~.;. ,, ·' ' 
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nos seus parag'l'aphos: «A~ consignar;õc·s de ~la Leria!,· que s0 
fixarem annítulmente, pam os sr1rvi~,u,; da Estrada de Ferro 
Central do Brasil, serão diskibuülas á Thesourar'ia da mesma 
]~stra'lla, por semestres adcanlados, em janeiro ·o ,julho, mc
Lliànte presta~ãn ele contas, pela dirrwtoria, ao requisita!' do· 
Thesouro. a qnola eorrespondonte. ao segundo semestre elo 
corrente armo, n deste por rleanl.e. da applicacão que houvm· 
dado ao allLn!'iormente · l'l!cebido. Destaquem-se. das suh-con
sig·nat'ões- Domingos e dias l'eriarlos- e Pessoal jórnaleiro 
das cinco divisões - para··-- Diurias aos empregados nos 

' trens, quando em servioo no interior - e Abonos para eles-· 
pesas de viagellil - as importaucias, l'ospectivamente, de 
100,:000$ e GO :000$, couser'tados, assim, os totaes das comi- . 
"·na~õcs correspondentes; · . - ' 

·"' . b) de 2 .2.78 :862$, a verba da Oéste de Minas, substituída 
pela seguinte c respectiva tabella; 

c) de· 4. 750 :000$ na consignação ele Material, e ré is 
1~,000 :000$, na de Obras Novas e Melhoramentos. (Aos seis 
mil contos que constam do orçamento vigente, se acharão 
attribuidos os principaes enaargos, para os quaes em consc
quencia não se lorna indispensavel, no anuo proximo, a exag-

. gcr111da dotacão, inclusa no projecto); · . 
d) de 2. 0001:000$, a de S. Luiz a Therezina, ·na consi

gnação de Material; 
e) de 130 :UOO$, · om·o, e de 630 :000$, papel, c 200 :00'0$, 

ouro, respectivamente,. as do tacões relativas ás eslmdas. Cen
tral do Piauhy e Petrolina. a Therezina. · 

n. ,\ti consignar;ões intituladas: Obras novas e construcção 
de prolongamentos e rilmaes - da Central do. Brasil; pbras 

. novas e construccõcs de" linhas -da Oéstc de A-tinas; pessoal 
e material'• para toda. a 6' divisão provisoria - da Rêde de 
Viar;ãó Cearrmse- passarão :i figurar em um artigo, assim 
rorlig·i(Jo: «Em primeiro Jogar, com ·a renda .pro.venienl.e de 
uma elevacão que estabeleoa 'até 10 o/o, em média, nas tarifa~ 
elas esti·adas que administra·, escripl.urada á parte . esta re
Cüita, nu com outros quaesquer recursos. de que possa dispôr, 
ft\ra da receila ordinaria, é a'utorizàdo o Governo a des
pender, até o limite das sominas abaixo discriminadas, com· 
os sr~rvicos que a ellas corres-ponr;lem, podendo abrir os neccs-
sarios creditas. · 
· III. Destaque-se para formar projecto c•Rnecial a dispo
sir;ão referente tí - Consl.ruccão chr pontes - 'autorizado, en
tretanto, o Governo, a entrar em accôrdo com os contractantes 
de nave-gação do rio S. Francisco, ou outros, oudc ha.ia 
tranSiporl.e de gado, no sentido de medidas 1 que mr~lhurem o 
réspec•J.ivo servico; e, quanto á ·Hlide de Viação da Bahia, re-

'du.zam-se ·para 2. 700:000$ as consignacões em dinheiro, 
attrihuindo-~e a· apolices ou a· oui.J·os · múlos ·de credito, em 
cm'!'espondr!nciu ao dinheiro, o pagamento das importancia~ 
rnstantos, e que ostri'Ctamentc de'Correm, nos algarismos mi
ni rno~. da oxc'Cução do respectivo contracto. 

lV. Hemovu~sc a consigna~.ão ,_· Esirada de- Forro Cruz 
Alta a PoJ•Io Lucena -para a verba 15'-Desposas por opc
l'UCfi.o ele credito (apolicos) -que }lassará a constituir um 
art.igo. com a seguiul.e r()daccão :. «Fica o Govm•no autorizado 
a despender por 01peraoiio de credito (apolices), iJorlcndo abr.ir 
os rC'spectivos crNiilos, até o limite das sommus abaixo espe
cificadas, cnn1 os scrvicos que a ella correspoudem ~. o mais 

S. - Vol. X 44 

'• 



I ANNAI!B tiO BJ!NAIIO 

como está com as aiLeracõos que provierem de · emendas 
n•pprovadas. ' 
. As emendas approvadus em ultimo tmno na. Gamara dos 

· Deputados reduziram o orvnmol!Lo da Viacão aos seguintes 
algarismos : 

Pa:pel; 30ü .075 :994$114 . 
.. Our.o, 10.072:152$212. · ' 

Havendo, .portanto, uma _()<Jonomdn de papel, . réis 
68. ü41 :387$500, e ouro, 1. 950 :080$000. 

· Pensa a ·commissilo de Finanças quu estudado, como já . 
o foi, o pro,i coto pelos Relatores, na Carnaru c no Senado, . 

. tendo ein vista a~ inforrimcões dtl adminisLt•ação publicn, deve 
ser' clle submottido ú alta consideração do Senado para que, 
em sua sabedoria, aponto novas medidas <lUc;. sem prejuízo
do funcc-ionanwnto do servioo. attondaitJ. bem, neste momento, 
ú precuria situação dos 1;ecursos do erari(), · · ' 

Reserva-se tnnibe!Ii o direito de, . em ·Ocoasiãó. propria, 
sugguril· novas medi<las que, no decorrer dos tramit.os regi
mentaes, so lhe figurem indispetlsaveis. ·· · , · · 

Sala d~s Commissões, · de dezembro de 1922. -· · Al{!•edo · · 
. Ell-is, Pt•esidente. - Vcspucio de Alm::u, Relator. --, Lau1•o 1

• ,' 

·Mülle1·. - João Lyra. - Be1"11ardo Monteil•o. - Felippe 
Sckmidt. - Justo Cke1mont. - Sampaio Cor1•êa. · . ' . 

PROPCÍSICÃO DA CAMAllA DOS DEPUTADOS, N •. i 77, DE 19.:!2, A QÜE 
SE REFERM O PARECER BUPllA 

O C()n~e8so N acionai decrela : .· 
Ar~ .. i• .. Fiou .o ~otle.r Execütivo au~oi•izado rf desJ?e.ndel'r 

pelo Mmtsterto da V tacão e ·Obras Publicas, no excrete to· de 
·1923, 11 qulthtia de 10. !i72: 152$212, cilH'O, e 306 dJ75: 094~11,,, 
papel, com os· servióos discriminados ná~ seguintes rubrióas: . . . -

(As tabellas e:cplicilt·ivas (o1·ain publ·icadas n'D «Dia1•io do 
Cono1·esso-. de 20 de dezernb1•o· .f!e 1922.) · · 

· Art. 2?. As consi.gnaoÓes de matecial, . que Se fixareni 
nnnuaimente, para os serviços da· Estrada de J!'et'l'O . CenLral 
do Brasil, serão distribuídas á thesouraria da mesma estradrt, 

. por semestres ·adiantados, cm janeiro e julho, qtedinte pre-
. stacão de contas, pela directoria, ao requisitar do Thesouro a 

quota oorresponaente ao segundo semestre do corrente- anno, . 
e deste por diante, da .applicacão que houver dado aci ante• -
;riormente recebido.· . · . · · 

. § 1 •. As acquisicões serão feitas sempre mediante con~ · · 
currencia publica ou administrativa, a prazo ourto, e · pat•a · 
entrega· irilme,diata. · . · · · · 
· § 2•. Qualquer que seja ·o regímen de compra adoptado . 

fi11arú sempre dependente de approvaciio do ·ministro da Via
ção e Obras Publicàs. · . . . - . 
· Mt. s•. Com u renda prove,nien~o de uma olevacão que 
estabolccu, atá 1ó %, em média, nas tarifas das estradas que 
administra, esct;ipturudn á' parLo cst·a receita, otl com outros 
l}uaesquer recursos -do que pàssa· dispOr, fót·a dii re,coit;L or
dinaria, é au t.orizutlo o Gliverno à despender ;Üó o limiLo das 
sommas abaixo discriminadas, com os serviços que a ellas cor-
~espondem, podendo lili!i~: º§ . ggoe§§~~!o~ ~~!>ditos: , · · 

. ' 
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· ESTILAID.A, DE EJlmRO GE!.'IITR~ DQ BRA§IL 
1---

i-Duplicação do ramaL de S. Paulo: 

Pessoal •.•..•.............•...•....•.•......................... 
Ma.tex-ial ......... _-.. _ ...... _ .. .-. ~-- ...... -...................... ~ .... -.. ·. 

2-Duplica.;ão do trecho si1hur~a~o da liiÍha auxiliar de Alfredo· 
Maia a S. lllatheus: 

l\Iaf,eri::\1 
Pessoal 

I· ·. 
.......... -........................................ -. ..... . ...................................... ~ .................. . 

I 

3- Melhoramentos nas linhas, conslrucções de novos edifícios, 
acquisição, reforma, reJ:orço c mont[\gem de superstru-

. cluras metallicas: 

Pessoal 
,1\Ial.crial 

I 

, 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••• 

.................. ~ .................................. _ ..... . 
~ - .. Suppressão das passagens de nivel aos suburbios: 

Pessoal 
iMaterial 

-

.~. . . . . . . . . . . . . . . . . .... -.................... ,• .............. . 

........ ;, .............................. ·-· ............ -..... . 

5 -. Construcção do ramal de l\Iontes Claros: 

250:000$ 
750:000$ 

125:000$ 
125:0008 

250:0008 . 
350:0008 

250:0008 
500:0008 

Pessoal •.........•.................•...•...... -; ........ ·~;....... 125:000$ 
,Material .· •••..•• ; ..• · ••..........••........ --.. ...... ó.,.. ... . . . . . . . . · 375 :000$ - - - - .. 

' 

I 

... -· ..... ~ 

i.OOO:OOOSOOO 

250:000$000 

.. ,. 
"" lXI 
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;.. 
o. 
~-

~ 

""' <O 

/ ~. 

600:000$000 

1 o 250:000$000 . 

500:0008000 
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6 ,_ Construceão do ramal de Marianna l!. Ponte Nova: 

. ' 
7 -· Construcção do prolongamento da ·linha do Centro além do 

: Pirapóra: . 

l'EBSOal 
Mater1a! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ; .................................. . 
·····--················································· 

8 - Construcção do ramal de Penido a Lima Duarte: 

Pessoal 
MaL·r.Iai 

........... •·. . . . . . ... -...... '" ............................ . 

.. 
. --~ 

125:000$ 
378:000$ 

50:000$ 
·200:000$ 

50:000$ 
450:000$ 

' ESTRADA" DE FERRO OESTE DE MINAS 

PESSOAL. E MATERIAL . ' ,_ 
ft.;nonslruccão do trecho de Formiga. a Palrocini'o ...... -.......... . 
~"iistruccão.do ramal de Barra·l\lansa·.a Angrá dos Reis ... _:.~ .. -... . 

L 200:000$ 
500:000$ . . " ·--- - ' , . --'----'-----

-, 

. REDE DE VÍAÇÃÓ CEARENSE 

Pessoal diaristas para t()da a 6" Diyisão PI:()YÍSOJ;'ÍJ!o.• •-•="=.-..•.· • •• _._ •• .... _.__ ·-·-· -·-·-
5 

500:000$000 
\ 

250:000$000 

500:000$000 

, L 700:000$000 

\ 

.•.,·-· . ,• • .... ·- 2.6i$:OOOSOOO 

ii w 

'· 

~ 
}2 

"' o 
!Jl' 

~
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o 
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Ma<erial para toda- a 6• Divisão provisoria: 
~ 

Dire()\'ão e administração ............. ~ ........... . -: ............. . 
Prolonfamento da Estrada de' Ferro i:! e Baturité ................. . ·: 
Ramat de ~Ieó .... · ............. • ....... ' ............ · .. ; .......... · 
Trecho de Forfale.za a Itapipoca (linha de I igação de Fortaleza a So-

. bral) .......... ,· ...... ; ................ · ........... . 
Prolon[;amenlo da Estrada de· Ferro··de Sobral .................... . 
Linha de ligação -· 'l'reeho de Sobral a Itapipoca ...... ; ... • ..... , . 

·- • • r 

Linha de Timbauba a Alagoas Grande - para custeio do traf,ego pro
visorio, conservação ·da linha, constrncção · de uma . officina e 

. qua.lr·o depositos· para conse.rvação e repart.ição do material ro
dunte - PesSQal e material .........•........................ 

•, 

c 

/ 

15:000$ 
560:000$ 
200:000$ 

·250:000$ 
175:000$ 
250:000$ 

• 

' 

1,450:000$000 

' 

o ••• o • o o •• 1 .. H3 :000$000 
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Ul 
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Ar i .. 4'. Fica o Governo autorizado a -clQspenclcr por opera
c;ües elo credito (apolicosl, podendo abrir os respectivos cre

. ditos, ató o limite das som mas abaixo especificadas, cnm os 
.so,rvi~os que a e !las correspondem : · 

RcJdc de viação bahiana 

Pagamentos, segundo o coril.racto autorizado pelo decreto '· 
n. H.OHS, de 16 ele fevereiro rir~ Hl20: 

Das obras pmvistas ilu 
clausula 39, § 1 •, em 

·virtude do que. dispõe 
a clausula 50 ..... ii.fS0:000$000 

Das obras previ st.ns ' na 
clausula G3. . . . . 500:000$000 :11. GSO :000$000 

O Governo poderú. realizar 
as opcraoões necessa-
rins . para pagar as 

' despezas em dinheiro, 
na J'órma do contracto, 
no que, exceder ' !I!O 
previsto na ' consigna
ção respectiva da veF-
ba G', ionclusive q(mn
to aos ramaes· de Ira
l'Íl e Jacú e accesso· 
dos trens ú praça Deo'-
doro. · 

Estrada de Ferro Central 
rlo Bras·il 

RU:Ínal de Juiz de Fóra · 
. (Be.mfica) ·a Lima Du
arte e Bomjardim. (in
clusive para trilhos, no 
trecho .iá com leito 
,preparado) .... _. . ..: ............ . 

Estrada de Fcr1•o Oeste di: 
Minas 

--Construccão do ramal de 
Barra Mansa a Angra 
dos Reis e ramal ·do · 
kilomel.ro i2 na linha 
de SHio o. do kilometro 
110 a Rezendc Costa. ·. 

Ramal de Paranapancm.a e 
Linlta do R-io do Pci:ce 

Para pagamento de obras 
c. fornecimentos, se- _ 
s-undo o contracto au~ 

I . , ' ' < 

.. 
' • ' •••.• 1 • ' ' •• ' • 

• 

. ' 

\ 

. ' 

' 1. 500:000$000 

2.590:00~~00~ . ... "• . 

·, ·,. 
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SESSÃO ~ fQ Pll Dil)z~MB~O DE .1922 

' 
• torizado pelos decretos . 

ns. 12.479, de 23 de 
maio de 1917, e 12.491, . · 
de 31 de maio de 19P ............ .. 

Ramal rle Massiambú e :r1·o- . 
lonaamento ao"Est1•etto 

Para pagamento 'de· obras 
o fornecimentos, se-· 
gundO o · cpntr~ptQ .ati- . 

· tpriziiqo pelp de.cretc
n. · p.Sf!3, qe 7 (lo· maip 
de 'Htl9; .· ..... 
', ' •• J • 

Ramal de Araranauá · 
• ~ ! . . : ' • . . • 

:Para pagamento de obr 
o fornecimentos, · 'se
gundo o contracto aJ.l.
f.qriz~do pelO <l!icr~t.o 
n. 13: 192; de H dp ·se. 
tombro do 1!H8. . • 

Ramal de Ur~m:tnaa .. ,·.. . " 

Para pagamento do obras 
• Q fornecimentos, s~

gpnqp o.· cilntrfict.o 11ti
. torizado · jielo · . décret.o 

'0 0 I .. 0 O O 0 0 0 O 0 0 O 

~ o o o' o o o o o o o ' o • 

' '' I!·' p.627. qq 28 d!') ', 
mn1q 4J:1 HH 9·. • . • . ; 

Emyreza C{)nstr.uc.t()rfl flo. 
· l!úJ Grande. rlo Sul · 

' .. : : . .. . ~ . : ' . ' . . ' ' . 

7.100:Q00$000 ..... . . .. 

2,50Q:OOO$QOO 

3.000;0PP$0QO 

4.00Q:000$000 . •: : ··;·, ... 

· P.nrl} P~!f!!ITIQJ}to diJ f.r!'J~hos 
. de lmhas a .serem on~ 

· · t.egnos, rle acc~fcjo com • 
· a clausu ta IV· rio· con
t:rnc!;o qo ·ro:Vis~o, ·a 

• qtJ!l so rqfpro o docr~t.o 
n .. 1. 20t,,. rio 4 de ,Jü-
~hp rl(1 t·Q2Q. . . . . ' ... I ......... ·.. 2 :S,PO :pQp$Qp0 

Estr/11~ .do Ferro Ci·n: 4lt~ ~ · Pnrto Luce71a · 
... 

.. C~nRI·fJ.l~()iío: 
' ' ' . :. '· ' ' .. 

' PfJ.SSOO~: . . . . . ' 'I • •. • ' ' • • ' • 

M.atorml · (~o.~cjo :JOO :nOOffl r.nrn nüxllinr 11 
const.rupcuo rios · novh · primr.h•os · ·· kilil
'tilólr?s· ~o ·!·~fria! de' Port.p A.lopra n yi~.: 
miio) . ·, , ~ , , , ~ ~ · . . ' , , 1 · 1 ·, •• 

200:000~000 . . . . ' . 

650:ú00$0QO • 
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Ramal de C01•oatá ao To- . 
cantins 

' 

PQI'a continuação dos tra
balhos do construcção. . . . . . .. . . .. . . . 1.000:000$000 -

· Estrada de P11troUna a Thcrczina 

Para conl.im.iação dos trabalhos . . . i. 000:000$000 

. ArL 5'. Para execução do disposto cm o n. lt3 do ar
Ligo 97 do decre.to n, 4.555; de 10 de agosto de ·1922,. fica 
autorizada a abertura dos necessar.ios creditas. ou a realização 
de operal}ões de. credito até o maximo do 50.0(}0:000$000. 
(0 n. 43 do art.. !17, acima ·referido, é .o seguinte: «Fica 
o .Governo autorizadó a re,~tituir á Caixa Especial de Ob1'as • 
de Irrigação ele Torvas· Cultivaveis no. Nordéste Brasileil'o as 
importancias pela mesma despendidas nu· conslrucção c ap-
parelhamento das estradas de ferro e. portos.») · 

Art. 6' ~ Fica o Governo autorizado: . 
I. A mandar proceder nos. estudos definitivo~· do 1pl'olon- · 

gnmento da Estrada de· Ferro. de Bragança al:é n rio· Gurupy, 
na fronteira do .Maranhão, .abrindo para esse fim o nr,cessario 
credito até o montante._ de trOO :000$000. .· · 

II. A cons~rvar e ·movimentar o trecho rla Estrada de · 
Ferro 'do Tocantill,s,. antiga Estrada de Ferro. Norte do· Brasil, 
já oonstrujdo, e,mpregando para esse. fim o pessoal convonienl.o 
e abrindo os necessarios creditas até o montante de réis 
300 : 000$000. . ,. . . ' • . . 

III. A despender, com a Estrada de Ferro Central do 
"Rio Grande do. Norte, para o respectivo prolongamento, até 
mil contos de ·réis. ·. , · · ' · · · · 

IV. A despender, ató mil contos de réis, com a conclusãü 
' dà construcção do trecho que vae de Mossor6 ·a S. Sebasf.'ião, da 

Estrada de Ferro de. Mossor6, é dos estudos até Caraúbas. . . ,. 
V. A entrar em accôrdo com o Est.adc do Rio -Grande do 

Norte e com os concessio)larios da E'strada de Ferro de Mos-·· 
sor6, pura os fins de incorporar e~ ta via-fcri•ea ás .linhas fe- ·. 
de.raes, estabelecendo as condições, dü·eitos e interesses . da 
União, ó realizar as ligações e 'o prolonr;amc.nto necessario; fa- · 
zendo em seguida· ci arrendamento O a rêde. · · ' · 
· VI. Mandar ·proceder á desobst.ruel}ilo do, leito do rio 

. Sant'Anna, de.sde Santa .Branca, · na: Linha Auxiliar. (Rêdo 
·Fluminense), até Cnramu,ios, na Estrada do Ferro Central do 
Brasil, podendo despender anrmalment~ nesse l'lervico • até .cem 

. contos de réis, até sua comple.tn execução. rlontro da. primeira 
das sub-consignações ele ·Material, para a Estrada do Ferr•o 
Central do Brasil. , · · •.'··.• 

VII. A. dcnf.ro da primeira das consignações de Material, 
pura. a Estrada de Ferrn Central dn .Brasil. continuar. as obras 
de rect.ifi.cacíio , rio· rio · Pnrahybuna, ein- Juiz df,l' F6ra, con
struccão de desvios, ac•quisição de terrenos necessarios á mar.: 
gom da linha, suppressüo das passagens rle. nivol,, constrncçüo 
de passadiço, ligando a ostaciio da 'Central 1í da Le.opolrlina: · 

VIII. A ma·ndar proceder, na Eslrada do Forro Onst.; ele 
Minas: nos est11dos· necessnrios para n const.ruccão rln ramn i 
de Rio' Claro a Passa~Tres, e, dnhi' a. S .. Toão \\[arco~ ~ ftn-

•'. 
• ......... 1 . . .. 

. I 

•' 

• 
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gua'hy, pedindo Ópportnnamente ao Congresso ·a verba nece~
snria para essa consl.rncção. 

IX. A despender at1í mil con'tos de ré is com a continua
ção dos trahalhos. rio ramal dr S. Prrlro cl() Alcantara a Uhr
raba, passando por Araxá. na Estrada de Ferro Oeste de 
·Minas,. :podendo abrir os necessarios croditos. 

X. A despender. até. mil contos elo ·ré is, com a conti
nuação dos trabalhos rle construcção da Estrada de. Frm·o de 
'Goyaz. · . 

• 

~~._A despender até a qnantia de J. 000:000$, coín a 
acqUJsJçao de material rodante para a E~l.rada de Forro No
roeste do Brasil, afim de attender ás necessidade.s rio l.rans
portr de gado em pó de Matto Grosso para S .. Paulo. 

XII. A cone! uir a constrnccão da Estrada de .Ferro de 
Jacnhy, no Rio Grande do Sul. e a fazer o se.u prolongamento 
até o porl.o de Mauá. no mrsmo Estado, podendo ·para isso. 

\abrir os·necessarios.credil.os até a importancia deS00:000$000. 
XUI. A' prorogar por mais cinco annos o· praw constante 

d·o decreto f\. 7,l41S, ele 8 de oull.l'bro de 1909, para i:t Com-
. panhia Mogyana de Estradas ele. Ferro e Navegação comtru ir 

o prolongamento· ele sua linha até a cidade c porto dr Santos, 
observadas as 'mesmas disposieões do allnrlido decreto n. 7.148, 
supra ·c i t.ado. 

XIV~ A celebrar com a Companhia de Navegação Lloyd 
\Brasileirç> contracto por prazo não exce.dent.e de 10 annos· para 
a execução de. serviço de navegação costeira e transatlantica, 
mediante a ~subvenção de 4 ~ 000 :000$, para os serviços cos-

. teiros, e. 2. 000 :000$ para os transatlanticos, paga metade em 
ouro e miltade em papel, ·concedendo a mesma companhia o 
direito: do preferencia para o transporte de cargas e. passa
geiros do Governo, nas linhas transatlanticas, e os favores o 
regalias de que .gosava o Lloyd Brasileiro, e que. se tornaram 
extensivos a outras emprezas dé navegação, menos à franquia 
telegraphica, que será substitnida pela conce.ssiio do paga-

. mento pelas menores taxas. podendo o Governo alterar a pro
.porção em ouro 'e papel, de accôrdo com a taxa. cambial, 

· · XV .. A tomar, as providencias que. julgar neccssarias. para 
assegurar a coriUnuidade da navegação da Amazonia, inclusive 
·a contrnctar o respectivo servico, podendo despender, no excr~ 
cicio de 1923, até o mn~imo de 2. 430:000$000. · 

. · § 1 •. A ·navegação estender-so-á, nos Estados do )lará . 
. Amazonas, Matlo Grosso e 'Territori·o do Acre, pelas· seguintes 

. linhas: · · 
A -· Com inicio em Belém do Pará; 
I, linha do Tapn,i1:1z, até a primeira cachoeira. com 12, 

viagem~ por anno: e no trecho ac.ima das cachoeiras até os 
limit.rs com Mnt.t.o G!'osso; · . .. · • 

II, linha de Manés, de. Belém a Maués, com :!2 viagens 
por anno; · 

ITT, linha elo Solirilõcs-.Javary, de Belém a Hmrwtc rln 
.Mau és. com 12 viagoens por anno: 

IV, linha d·o Madeira, de Belém a Santo Antonio. cr.rn ·12 
viagens por anno; · · -

~ V. ·tinha Purús-Acre, do Belém a Xnpurr e Scnna Maclu
re,ira, com sete viagens .por anno; 

. 
'. 

.. ' ... ,·. 
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VI, li!lhn do Oynpock, de Dalém n Gayenna, com 12 via~ 
gens por anno, no niinimo, pelos QP:naes de l\{agu11rY e Ma-: 
rncá.; · 

·· ·vrr, linha de Pirabas, de Bcliém ·a Pirabas, com t2 viagens 
· annl!l~es, ·no 'mjnimo; · · · · · · · · · · ·- · ·· · · 

· vrrr, lin'ha do 1}ocantins, com escalas por Apacté, Iga~ 
rnpé..:Mírim, Cometa. o. 'Baião até Alcobaca; · · ·· ·· · · · 

IX .. linha do ~inSú, entre Belém e Victoria, collj 12 via~ 
' ' ' ' f '. ' •••. ,. • • •••• •• 

1 gcns por nnno; _ . . . 
X. linhas de Belém a Soure c de Belém a .cachoeira, no -

Estado do .Pará.. • · · ·- · 
· B __,.Com inicio em llfaniios: 
. I, linha dos Andazes, de 1\rnnáos- a Caste,Jlo, com 12 viagens 
por anno; . · · · · · 

p:, ljnlm dq llio iNesro, do Mqnáos 11 Santa lsnbel, com 12 
vj!lS"ens p,pr ~nn!>; · . ·· · · · · ··· ·- ·· · . · . 
.. . "' IIT, Jmh~ qq )lfadlllTI\:, de MaTJ~o~ a ~antn 4ntqmp, pqm 12 
vmsens ppr anno; · - ' · 
- IV, linha'' do Pürús-Ãcre. de_ Manáos a Xapury, a cinco 
v!ns~ns por ·anl]q. c de 1\l!l,rtáos n Sc~nit l\fa4urcira, n cinco 

. VInge.n s por nnno; · - · 
.· -V; li]lhn do ;rurp~, do Maná~~ a Cruzeiro do ~J1l, ODJ11 12 

Vlflfl'Ons ·por anno. · · · · · · 
·• · C - No Estado do Matto Grosso:. . 

·

1 

. ti~ha do,'1Rio Gnnporé. entre as cidades de ... Matto Grosso 
o Gtln.lar~-MJcy. · · . - . . 

g 2•. O servico ser~ contraflf,f\do com uma s6 empt!!Za, 
não podenr!o ser parcellndo, exoepf.ljada' unio[!ment.e a linha ' 
de :Pirabns. f.amlbem conhecida por linha de Sa]gaqo, quo. po
rlerá ~f!Í' íncpmorar:!a n. navngll;clíq cost.eirá do 1\fatanhiio. com . 
11 ()brigncnCI do servir. ·na· ida. cpmo na voJt.a, o~ poreos parn
epsr,s. nnmpre.}Jcndidos Clflko Belém a Vizeu. · · · . '·. · 
· § 3•. A concn~:.renoia · vn·rsarli s()bre as taxas do. frotes e 

nnss!lge!ls. son~o p'rofnridn o· pr0p(Jnqnto !Jt1 e. n~ offe.ropor no 
me.nor nr~co. . . · . · . ,__ · . · 

~r. A Qll!lMrlçr á Empreza f.Io:vd Ma,rannensfl e -~ OQm
panhm EIHvlal Maranhense. maqmnta. ~ con41offes que es"' 
tipnlnr n ~uhvr.nqão af.é 100 :oDO$ ~tnnuaos n cada mpa. ·· .·-. · . 

XVJT . .A r~nov;H .com q G;pvprno- qn Jllsl.flclO 4p -r.Jar!lnhllo o 
- ponf.ract.n ~r. P!!YGA"Ilr.qp 11' !J~lf' s,o refj-1~1) o !Jecr~tej n." i :L !!~4. d!l 
. 17 ·~ll rnnrco dp. Hl15, pqdendo .:rnf.IMlprrr ns su!l~ 1fpMs·o au-. 

, I A"mnntnr n: lí~:P.PQ!l a rpspeptJya su].jv~~cãl), abmn~p ·para 
tornnr nffrct.lYO n auqmento os nccessarJOs credltos. . · ·. 
' ·"XVIII. A pa,:tn;~ ·1\- Càmp~mhi:l' de Na'vegll(ll\o Babiann; a ti~ 

f,l]!n rir·_ nuxi!in'MlOS RPl'ViOOR 'nrnslrÚlns n· SllDVOilCifc\ dlli:lOrrento. 
dn .ialllliro rln 1922 ati\ á data dn cclnbracão do cont.rnct,o de .que 
t.ratn o n, H rio nrf.. ~7 clf) deprfltn lr,giAl!ltiyq n .. 1· ~55, do 
19 .~n ng-~Nil ilo 19~2. IJil ra:>:iio da ~~lhVf!néliR estm.uln4a no 
•ll0nfTI\~to de '24 ~r nnvew])r~ .~~ HH6. p,bp,1x~ especlfllll~qo. di~ 
VIria l\stn nrlo~ . meze~ antorJOrllR até ,'o· clJa · em que · tõr o 
!'I ovo cpntrnc(n ....-riffoq(u!ldq. - · : · · ·· · ' ·. '·· · 

. Para tr.r lnA"ar n pagamento rofnrJdo deverá n. Companhia 
rln NnvrA"qcfin Ba~iann nrov~r auB fez ()t! pr~~tnH f'!S 'sÇfviíio'fi 
iiiJ r!1ln~trat.n o cont.rnct.o rln M de novAmbrn de ~9i6, cele- .. 
hrnrlo l'!ll'\ virlt]~àn rin: rlP;r.ret.() p. 'f2.~s~: ~à' 3i d!J'"m!J.io do ' 
l910, n·_ qnnl fm r~somrhrln, por mut.uo aceõrdo (decreto nu
mr;r~ 1~.91R, fln!7. ~p ago.stp rlo 1921) .. m~s 'pu.lijf ~ervlij~s 
contmunu. r· cnnl mun: n. rhlp. nn~1prn1n~ · ~ prqstnl:iJ~ mMS, 
amplamente até o porto dests, Capital, ·.. ' · · ' '.: · 

, I I 
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· XIX. A entrar cm aooÔrdo com os contractantes- da mr- . 
vegaçiio do ri o S. Francisco, o-q 0ut.ros, onde paja- tra11sporte 
de gacjo, no sonl.ido de serem 1.omaJdas medidas que melhorem 
o respect .. iyo sQrviço. podendo abrir os neces~ariqs · creditas, 
nf.é. o mnx1mo de 300:000$000. 

, XX. A dar prcferoncia. na oonstrucr,ão de linhas telegra-
• nhicas, aos municípios que offerecerem, gratuitamente, ou o 
Est.ado, por olles, postes 'c casas para installac!io . do tele-
grwpho, · · . · 

XXI. A rovi!(orar no cxercioio de 1923, os saldos dos cre
dit.os "D.istrict.b Radio Amazonas" e ·"Acauisioão ~e m11terial 
no ost.rangeiro", verificaJdoR no exercício do 1922, na verba 3• 
- TeleA"rapllos. ' . - · · · · 

xxrr. A, dentro 'dos Jimjj.es expri)SSOS na consignacão re
sn~c-t.ivn, executar os segniptes serviços, prllferindo entre- os 
~o~mos· nquellos Quo,• n,iuizo qos orgãos technioos da aclmi
mst.rnçfio. forem considerados m.ais urgent!)s: _prolongamentos 
qn rllmllcs nu linllns telographicas - a de Lavras a Carmo, 

· nnssanc]o ror Villa Nepori:nweno. Tres Ponf.ns e Dores da Boa 
Esp!lrnnO:t; a qn (Jumht.tquira à .. Layras, p,~issando por Tres Co
!'~r,,oos, Cqrmo, (Jnch~OJ!'flr. e S ... Tp(lO Nepopmceno; a ~e Santa 
•Tl.tfn a .Tat.ahy; ns do Axtx.t a Mtr!tlha. Tt.a-pecurt~ a Burtf.y, p!IS
Sill)rl!l P~r .VargBm Grqndo o Channdin)la: l3r~.lo, a Santa Qui
t.eria. Rmc}lão a Victoria do Alto l!(l.!'ll~Yba; ~ Pfllh~lro ~ 

'· Snnl-a Hnlcnn; a crut:1 deve servir a :A!acy, Tucano,- Pombal, 
Cvr.ero, Dnnfns. ·o· Goromoabo; a do If.nassd a Boin Jesus· qos 
Moiras, dfl Carinhar:hn a Santa Maria da Victoria, dahi ~ Cpr

. rent.ina. do rt.nas~1l n Cqnnuist.a n do jlio Brancq a 1\lacabubas: 
· qe Barra dp Rio de CQntas ·11- .ItaJ)Ira: de ~piv!lcy 'a BjllxO: 

<}rando; r!q . i'j'nznrrfh ~· .Jp.gttnrljlfl; do P(lt'f.o CalvQ 3; Leqpol
·rJmn. rTo Port.n. Oalvo a Port.n dDs Pedras; de Cam~ragJbe a Silo 
Migncl dos MilnA"rc;.; de Pão dõ Assucar ·a Be11o· Monte, ·e 'de 
1-:l'ainJí af:Porf.n Rnnl do Çlollegio. pa~sancjo'·por ~- Braz. 
_ · XXII . -~ abrir, credito,. ou cred~t.os !JU rea)lZ!Ir a~. opet:a

qoos necessar~ns. nf.r~. n mnx1mo de dots mtl contos de réis, para 
o fim ',especial· r! o · ~onst.rt!ir. ·ou· adquirir. por compra·, edifícios· 
que sirvam 6 inst.allnçi'ío ·dos· serviços·· do corre'! o ou de' tele
grnp~flS, n~s cnpif;ws ~0~ .E~f.:~dqs. ~u ryas ~uns ciq~qes mais 
popnlrsa~ or,!ln r.ss~s sr,rvir,os funcr;Io!1'~l11 2111 casa~ ,alug!ldfiS. 

.. xxn. ~· rnerl!ant.o conc-q~repmq o~ nao, adqUiri!' as cai
. xns do corrmr nrcot&~sn_o SQfV!()O de· n!lS!!l'Jlatt)ra~ •. poclem!~ ce-
. lrbrnr contracto pnr ma1s de um exerclcJO. ·. · ·· 
·. XXV: A 'desnonder, no exercício de f923. 400:000$ com a 

rlrng-ag'nm o rriollioramcnfo rios nort.os de Macahyba, Canha'l~, 
Mncau r. A roia J3ranca rMas~oró), no Estado do 1\io Grande 
do JNlo~t.n S'ondn 'f.OO :QO()$ narn cnrla qn1 rios referi~os pnrt.os: _ 

. XXVI. A .r!cRnendcr ntó 200$900$, com n (jesol:!st:rqccijo do 
fl.Jn Grande, do .Tn:;unrá pnrn bn.Ixo. de fórma a tornai-o na
yegnvel'itii tn>oho r.i:tmprchCndii:lo .ont:re as estradas -'de ferro 
1\I,og;vtina n Pnulist.a. · · ' · ·· · · ·· · · 
,. · ·XXVII. X 'màndar offeot.unr ·a dragagem e realizar as obras 

rlc cnrnctrr urg~nt.r_ r!c fórmn a pormltt.!r o restaheler,imcilto 
di): nnv~frnc~n po)n h11rra ~e •fçap~tra e pqn~ do Mar Pequeno, 
ltrtnndo Tgnap~ r Qnnnpér. Jlr Rsf.nrlo d,J S. ~nll)o. . . 
. Pnrn ron)Jr.açan rlo fnrs nbras, que sernq effectuadas Ido 
ncct.rrló enm ris o-; 1,tirln~ friil.ns d pro,jootr.ís pr~nnir.ados P!31!l 
Tmprr.tnrin 'F'rdrrnl r!r ·Pnrfns. ::lins ·r CnnnrR nnrlrrli. Rrr nbr.rt.o 
o ct·o~itn hnnr.sgm·in .. l!iin rxcrrlondo do 1.000:000$ n despes~ 
l\ effeptuar no oxerctclo. ·' · 
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XVIII. A, dentro da verba neste orçamento destinada· a 
custear os serviço; de melhoramentos dos portos de Santa 
•Catharina (verba. 9'). mandar· proceder os estudos do porto • 
e dn barra rio !I'io 'J'i,jucas, no Estado de Santa Catharina, ren-
liz~ndo. as obras que forem ,julgadas necessarias. . _ 

. Art. 7 .• Contirr:1a em vigor, na parte ainda nã<! utilizada 
·pelo .Poder Execut'iYo, a autorização constante da ler n .. 4. 242; · 
de 5 ele ,janeiro de 1921. art, 83, n. 5, renovalda na lei n .. 4.555, 
ele 10 de agosto \de ·!922, art. n. 61. (Eis o dispositivo allu
dido: «Fica o Governo autorizado a ~ar'rendar ao Estado de 
Santa ,Qaliharina a Estrada de Ferro Santa Catharina, na parte 
em trafego de Blumenau a Hansa, a. navegação Fluvial de 
Ita.iahy a Blumennu c· cont.ractar os prolongamentos da refe
J'i!da estrada, até a estação de. Trombudo e o porto da cidade 
de Itajahy, de accôrdo com· os estudos e locação já. feitos e 
approvados pelo·· Governo, para. tal fim fazendo as operações> 
de credito que julgra· conveniEmtes"). · . 

A ri, .8.0 Continúa em vigor o art. 87 da lei n. 4 .242, de. 
9 ele ,janeiro de 1021, que- revigorou o art. 75, n. X, da lei 
n. 3.232, 'de 6 de janeiro de 1917, ·relativo á celebração de 
contractos ele alugueis de casas e conduccão de malas por trés 
annos. · · · · 

Art .. 9." Ficam revigorados para o exeroicio de 1923 os 
saldos rio eredil.o d·3 6 :ooo :000$, para as estradas de ferro fe
deraes dos EsLadoA da Bahia, Sergipe 'e Norte de Minas Geraes· ,, 
(art. 64) da lei da despesa para·1922. e do:de iO.OOO:OOO$, 
a que se refere a ultima parte do art .. 76 da mesma. lei.. 

· 1 . Camara ·dos Ddputádos, 16 de dezembro de 1922. :-- Ar.' 
nolfo Rodrioues de Azevedo, Presidente. ·-· Costa Rego, 1• Se
cretario, inLerino. - Ephigenio de Salles, Secretario inte-

I ,: 

rino; -. A imprimir. · . · · 

O Sr. Presidente "- Est.anao terminada a hOrs, voU le
vantar a sessão. . ' 

Designo p~ra .ordem do dia da ses·são noctuma, convocada 
para lm:i e, ás 20 % horas, as seguintes maf:eri-a:s: · · 1 

' ' t • 
- 3• discussão da ,p.roposi•c.iío da Cam·ara dos Deputados, nu!" 
mero 17 4, de 19·22, fixando a despeza do ·Ministerio da Just.ica 
e Negocias Interiores, para o exercício de 1923 (com parecêr 
favoravel da Oommis.~ão de Finanças, n. ·s74, de 1.9!!); 

- . ' 
3• iliscussão da proposiç!to da" Camara dos Deputados nu

.mero 119, de 1922, fixando a despeZ'Il do Mhiisterio das Re
lacões Exteriores .para o cxerciéici de 19~'3 (com parecer favo

. r~vel da Com.m.issão de Finanças e e7nenda6 ·approvad88 em .. .2' 
d1.~cussão, n ..• 9711, de J9SS) ; 

Cont.inuaclío da 3• diseussllo do prodeeto do Senado n. 315, 
de 1922. que regulamenta a liberdade de imprensa (com· sub
.~tituti1.1o ila. Oom.mis.~ão de Justi0a. e Leuislacão e •parecer 
sobre as em.erula.v apre,,entadas, n. 224, de M2S) ; 

' . 
· ,3• discussão da. prooosic!tn da Cnmnra dos i))eput.ados nu-
mero 42, de 1922. fJxundo ns forQ!IJS navaee pnra o exerc\illo de 
1'923 (com parece?· ~tavoravel da Com.misitfo de Marinha e 
f111e1'1'a, n. 277, de f .922) : 

· · Continuaci'io ria 3' cliscnssão da proposio!ío da Cnmara dos 
Deputados n. 41, de 1922, fixando as torea~ de terra. para o 

I 
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exercício de 1923 (com parecer da CornuLissílo de ltlar•inha .e 
G!!e1'1'a (av01·avel a umas e contrario a outras das emendas 
aprescnta'das, n. 378, de 1922); 

· 2' discussão dá. proposição da Calnara dos DepuLados 
n. 259, de 19211; creando um Ocmselho de Justificacão para ~s 
0Ui•ciaes do Exercito e da: :Armada, quando accusados, offl
cialmente ou pela imprensa, de ~h1~vcrem procedido . incorre
ctamente no desempenho de seus' caTg:os ou commissões ·(com 
par•ecer (avordvel da Commissão de !tla1•inha e Guer1·a, nu-
mero 316, de 1922) ; ' · 

2• discus'Bão da proposição da . Gamara dos Deputados 
n. 2i, de 1922, fixando a quoba de fiscalizacão de bancos ou 
casas bancarias (com parecer favoravel. da Comm.issão ,de Fi-
nanças, n. 324, de 1922)!; · · 

i • discussão do ·.proJecto do •Senado n. 39, de i922, man
àando premiar com a quantia de i O ;000$ ao lavrador que 
prova,r haver constituído palmares 1 de coqueiros no littora! 
Jt1 paiz, contendo mais de 25. 000 pés (com parecer fat·.oravel 

. da Commissão de O:onsti~uição, n. 264, de 1922); ' · 
· ,1• discUrssíio do .proj écto · do Senado n. 55, de 1922, reco
nhecendo como ·instituição de utilidade publica a Associação 
do Foro do Districto Federal (com parecer favoravel da Com-
rnissão de Constituição n. 244, de /922) ; · 

. . . I , 

Discussão unica do véto do Prefeito do Districto Federal 
n. 94, de i 022, á resoluciio do Conselho Municipal declarando 

· feriado, nas escolas: e institutos de ensino da. Municipalidade, 
'O período de i a 310: do setembro do· corrente anno (com pare ... 
cer• '(avorilvel da Cornmissão de ConstituiÇão, n. 303, de 1922) ; 

· · Discussão unica do 'Véto do PrefeiLo do Distriilto Federal 
u. 127, .ele '1922, á l'esolução do Conselho Municipal' equipa
rando, pam todos os eff.eitos, os vencimentos das insJ?ootoras · 
·de alumnas da Escola Rivadavia Corrêa aos das funilclonarias 
de igual categoria da Escola Paulo- de ili'rontin (com· parecer. 

· contrario da Commissão de. Constituição, n .. 328, .de 1922); 
. 3~ discussão ·da· p1~oposicão da G~mara dos ~eputados 

· n. 52, de i-922, gue abre pelo Ministerio da Fazenda o credito 
do 126 :87 4$385, .para .pagamento a Graciliano Marques de 
PreHas, em :virtude de senten~;.u judiciaria (com parecer 'favo-
1'avel'da Comrniss(io de Finanças, n. 2lNi, de 1922); · 

::J• discussíio da .proposição da Gama1•a dos Deputados 
n. 58, de :1922, que abre diversos creditas para .pagamento de 
pensão a D. Ignaeia da· Hocha Yieira; para publicacão daa 
obras «0 Senado e os Senadores» e «Quasi um seculo de poli
tica bJ.•asileira», c para. .g·ratificação addicional a funccionarios 
da Secretaria da Gamara dos Deputados (com parecer· fa·vo
ravel da C01wÍJt'issílo de Fiuan(~as, n. 227, de l922) ;. 

3" discussii.o da proposição da Ca.mara dos Deputados 
n. 180·, de i 922, quo abre, pelo' Ministerio da Fazenda, o ore
dito espL,cial de 52 : iiOt0$563, pura pagamento do que é devido 
ao Banco de CrcdiLo Geral, ccssionario de Felippe Monteiro 
do Barros (com pa:rcce'l' f'avOI'a.vel da Comrnissão de Finanças, 
n. 93-t, di: ,1922); ' 

I. 
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2" discussão do QJI'ojecto do Senado,· n. 80, de 1922, de
torminuudu que a coJWUl'!'oneia ' publica de que trata a lei 
n .. i, ~7 4, de ~~ du janoiro ~e~te armo1 terá por· b~se os lucl'()s 
das oonsurue~oe~, enLrc o~ Imutes de aoz~> a dezese1s por cento, 
calculados sobre o custo das uwsl!l~s, que se rllj;~lará ·.Pelo 
que g·eralmente se paga nus obras 1m tas por. adm1mstracao ·e 
dando outras. p!'Ovidencias 1 (da ConttJu~são de -JustiQa e Leais-
laQúo; pa:rec~7· n. 236, de 1922);. . 

2"· discussão da proposição . da Gamara dos Deputados 
n. 'i02, de i!J22,· quli abre, pelo MinisLerio da !Fazenda, o cre
dito especial de O :050$2!!1,. Pal'a occorrer ao pagamento do 
que é devido ao Dr. AU6'11Slo Haddock Lobo e outros,. em vil·
Lude de s.entença judiciaria ·(corn parece1• {avoravel da'Oom-

. ,m'issílo de Pinanças, .n: 327, de 1922); 1 

2" discussão da proposição . da Gamara dos Deput.ado9 
n. i:lü, do :1.!!22, que abre, pelo 1\Unisterio da Fazenda, o cre
dito e:.pecia! do ütl: 728$4!!2, para pagamento ·do que ó devido 
ao bacharel ~·austo l'acheco Jordão, e:r1 virtude de sentença 
jutliciuriu (corn pa1·ecc·r fa·vo1'avel da Oommissão de Fi7Uln~as • . 
n. 330, de 1922); .. . . . 

. 2'' discussão da proposição da Camara . dos Deputados. 
n. :1~0, de :1022, considerando de uLilida.de !Jublica a. Escola de 
Goinmereio Ghristovam Colombo, ,de PiracJCaba (com parecer 
J'avo1·avet da Con~m~ssão de J·ustiça e Leui.slaQão, n. 34~, (ie 
1922) . . . ' . ; ' '' I I I,., .... , I I -., ; .. , . 1-~-~- !.IS... i-ioo.l-'~ 

2' discussão da p1•oposicão ·da Gamara ·dos Deputados 
u. i.U, de. 1922, declarando de· utilidade publica a Aoademill. · 
Comm~roial Me1·cu~o, de S. :t;'aulo (com parecer tavoravel da · 
Cormmssão de Juatt,,a e Leg·tslação, n. 349, de /922),; · _ . 

· 2" discussão da proposição· da. Gamara dos Deputados 
n. 143, de '1922, declu.i·ando de utilidade publica a Asso
ciação dos Empregados do Gonunercio,._de S. Paulo (com pare
ceJ' (avoravet âa Conwtissão de Justiça e Legisla;ção, n. 850, · 
de 1922); 

2' discussão da proposicão da Gamara . dos Deputados 
n. 133, de 1922, que abre, pelo Ministerio da Fazenda; o cre- · 
dito especial de 4 :iü8$8i5, para occorrer ao• pagamento de
;vido ~ Alfredo H)'llolito Est1•uc, em virtude de sentença ju
~ioiariu (com parece1' (avoravel da Cornrn.issão· de Fit~~P~çaà, 
n. 332, de 19j2); 

· s• discussão da proposição da Llama'ra . dos Deputados 
n. ~3. do 1922, quo ab1'e, pelo Ministerlo da Justiça e Nego
aios . Interiores, o credito especial de· i: 426$209, para pa~·~
mento uo Dr. Octavio Kelly, juiz federal da 2• .Yara, no;,; 
termos do decreto n. 4.83:1, de :1.92:1. ~com parecer''favoravel 
da Cornm'isrão de Finanças, n. 229); ·, :,. · 

Discussão unica do véto do ·Prefeito do Districto Federal, 
n. 108, de 19'22·, à resoluciio ·do Conselho M:unicipal que au
toriza o auxilio. de dez contos de l'éis, l)ara a impressão do. 
Album dos Estados Unidos do Brasil (com pm•ecer con·tr.ario. 
t.la Com.rlllissão de Conslifttiçlíri, n. Sllíl, de ·1922) ; .' · , 

2" discussão do projeoL•.1 do Senado n. 38, de 19122, nu
bQr:iznndo. p Qqvernq & abri~ .Q c~:editp especial d~ 120_:,0·0~000 . 

.. 
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para, com o auxilio de 80:000$, fornecidos. pelo G01verno· do 
EsLado de MaLta Grosso, maudar eonsLruir uma linha tele~ 
graphica da estação do· Sfiu Lourenr;o ú. villa de Santa Rita 
do A1·aguayu, nu limite oon1 o de Goyaz (com parecer {avo .. 
·r·a·vel ria Co111rnissão ((c Finanças, n. :Jü5, de 1922); · 

Continuação da discussão da proposição da Gamara do~ 
DopuLados u. 33, de 1922, autorizando o Governo a empres~ 
Lrar ús emprezas uaciunál's que explorem a industria da ma~ 
deira, até a impoJ·t.ancia de 75 % <los seus capitaes, median
te garantia hypoLllecaria, juros de 5 % e por prazo de.iO.an- · 
nos (i:mn1parecc1· diJ. ConM!ti.ss~o de Finanças {avoravcl a uma 
e contrartu a vulras das ernen:tas apresentadiJ.s pelo Sr. A.'fr·e-
do_ Ellis, n; :wa, de .J.922); . . 

2' discussão da •Proposição da C.lmara dos Deputados 
11. 112,. de 1922, COIWC•dendo Ü VÍUJVa do ex-Senador Joaquim 
Hiboiro Gonoulves a pensão. mensal de 400$, com ooversAo ás 
)luas 'filhas so!Leiras, no casn de morte (com parece1' favora· 
vcl da Comrnissüo de Finanças, n. 303, de 1922); . . · 
, 2" discussão da propo$içã.o .da· Camara dos Deputado~ 
n. HO, de Hi22, que auto!'im o Govern() a abrir, pelo Minis

·I.Crio ·da Justiça e Negocias Interiores, um credito ··de réis 
200:000$ pal'!l a construc~íiu da filial do. Instituto Oswaldo 
Cruz, no Maranhão; e dispondo. .sobre a cxecuoíio da lei nume- . 
ro 4.3Sl' A, de 1922 (com pm•eccr {avoravel da Commisaão de 

1F'inanças, n. 369, de 1922); · · 

. 2' discussãÓ da .proposição da Càmara dos Deputados nu
mero iO'l, ·do 1922, que ahrc, pelo Ministerio da Fauenda, · o 
oveditó especial do o: 5115$2!f9,. para pagamento do que é de

. vido a Demetrio do SoUza Teixeira, em virtude de sentença 
. judiciaria (com 1JU7'ecà {t!Vumvel da· Commissão de F·inânças, 

n. 326, de 1922) ; · · 
· Discussão unioa do véto do Prefeito do Districto :Federal, 

·n. 102, do 1922, á.resoluoã:J do Conselho Municipal que equi
para os- vcnoimenl.ó:J da. professora do curso de l!ldaptaollo da 
:mscola Pillulo de l!'routin aos da professora de desenhQ da llleema.. 
·escola (r.om ~a1•eccr contra1·io da Commissão de Cqnstitu!'ç.uo. 
11. 249, de· #9,.2), . · \ • . 

I.ovanLa-sca·sessão ás 17-horas e 40 minutos. 

' ', ' ' ', . 

ACTA. DA REUNI!O, EM :1•9 DE DEZEMBRJO DE i922 

(Jtocturna) 

PllllSIOENCIA 00 Sn. ESTACIO CO!MDP.A1 PRESIDENTE 

A's 20 1/2 horas acham-se presentes os Srs. A., Azeredo, 
Hel'mcncgildo ·de ·1\foraos, Mendonça Martins, Godofr.edo 
Vianna, José Euzcbio, Eloy de Souza, Jollo Lyra, Tobias Mon
teiro, Antonio .J\Iassu, Manoel Borba, Ellzebio de Andrade, 
Bol'nal·dialo Mon~cil'o, Sampaio Corrêa, Bernardo Monteiro, 
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Adolplw Gordo, Ramos CU:iado, OJ.cgario Pinto, Car-los Caval
ca n t,i e G enaroso M·arques ( 19) . 

Deixam de comparecer CQrn causa justificada os Srs .. 
• ~hclias Ncv·es, Silverio Ncry, Lot)es Gonçalves, Laura Sodré, 
.Tusl,o Clwrrnont, Indio <lo BrasH, Costa Rodrigues, AnLoniuo 
Prcil·c, João Thom·e, Bcn.iu:mi:n Barroso, Venancio Neiva, 
Cameiro da Cunha, Rosa e Silva, Araujo Góes, Gonçalo Rol
lemberg, Si·queira de Menezes, Antonio Moniz, Moniz Sodi·é, 
Ruy Barbqsa, Jerony:mo Monteivo, Mm;cilio de Lacerda, Nilo 
l'ecanha, Modesto Leal, Miguel de Carvalho, IPaulo de Fronti10, 
Irineu .Machado, Francisco Salles, 'Alfredo Ellis, Alvaro de 
Carvalho, Luiz ~~dolpho, José. M-urtinho, Affoúso Camargo, 
Lam·o Müller, Vida! Ramos, .F·elippe -Schmidt, Soares dos· San
Los, Carlos Ba.rbosa e Vespucio de Abruu (37) , 

O Sr. 2" Secretario · (seJ''VÍitdo, de ·t•) declara que não ha 
expediente. 

O Sr.· 3" Secretario (servi'lldo diJ 2") declara, que não ha 
pareceres. , 

O Sr. Presidente - 'rendo eomparccido abonas l!J St:s. 
Senadores, não póde. haver s-essão. Estando, porém, na or
dem do dia dous orçamentos, -convoco uma sessão .extraor
dmaria para a~ ~i horas, -designando para ordem do dia dessa 
sessão, as se~o'Uintes ma terias: , · - _ · . ·. 

3" discussão da propo&ição da Gamara dos Deputados, 
n, 171, de 1922, fil':ando. a despeza do Ministerio da . Justiça 
e tN1egocins Interiores para o exercício de 192.3. ('com parecer 
!aiJ01·avr:l da Commissão _de Finanças, n. 3U$, de 1922)'; 

3" discuso.ão da pr~osicão' da Camara 1dos Deputados, 
u. H O, de 19·22, fdxando a despeza do Miniáterio das Rela
ções Exteriores para o oxeroicio de 1923 (com parecer favo-· 
·1·av~el da Com m-issão de Finanças e emendas qpp7•ovaàas em 2• 
dücn.~.1·ilo, n. :173, de -1922); · 

~. ' - . ' 

Continuàção da ~· discussão do projecto do. Sl)nado n. 35, 
de l!l22, que regulamenta a Jibe1·dado de imprensa (com sub
.\·til.utiv'O da Com111.issão de Justiça e Lerrislação e parecer so
lm: as emerulas ap~·esenta4as, n. 224, de -1922); . · · 

·3• discu&'São da proposicão da', Camara íios Depu:La:los, 
n. 42, de 1022, fixando as forcas navaes para o exercício de 
1!l23 (coúi parecçr favm·av!Jl da Comm·issão ·de Marinha e 
Gueh·a, n. 277, de 1922); . 

. Conl.i~uacão da 3' disciissão da 'Proposicão da Camara dos 
Deputados, n. 41, de 1922, fixando 'as forcas de terra para o 
excrcicio de 1923 (com pa1'ece1• da Com.misstio de Ma1•inha e 
Guerra, {avoravel_a umas 'c contrario a outra.s das emendQ#, 
r11n·csr:ntadas, n .• 178, de 19221; · · · 

2' rliscus~ão da proposição da Camara cio~ Deputados 
n. 259, de 1921, creando um CoMo! h o de .Tustificacão para os 
officinns rio Excl'Cil.o o da Arma:dn, quando accusndos, offi
cinlmenle ou pela imprensa, de haverem procedido incorre~ 
otamente no desempenho de seus cargos ou commissões (com· 
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parecer favo-,oavcl da Comm,issão de MaJ•inlta e Guer.1•a, n, 3·16, 
tle 1922) ; ·. 

. ' 

·· · 2• discússão da p-roposição da Camara dos Deputado'>', 
n. 21, de 1922, fixando a quota de fiscalizacã() de bancos ou 
casas bancarJas (com pw•ecer_· {avor·avel da Commissão de Fi
nanças, n. 324, de ·1922); 

:t.• discussão do •projecto do Senado, n. 39, de :1922, man
dando premiar com ·a f!Uantia·· de 10:000$ ao lavrador qua 
proVar haver constituído .Palmaras de coqueiro&' no· littoral 
do-- paiz, contendo mais de 2•5'. 000 pés (com parecer {avor·avel 
da Oommissáo,dc Constituição, n. 26-1, de 1922): 

. :1.• dí~cussão do projec:t~ .do. Senado n. 55, de :1.922, reco
.· nbecendo como. instituição de utilidade publica a Associação 
do Fôro do Distt•icto l<'ederal (com parecer favoravel da Com-
missão de Constituição n. 2-f-f, de 1922); · 

' . ' . ·' ., i ' 

. . Discussão unica do véto do Prefeito do Districto Federal 
n. 94; de :1.922,' á resolução do Conselho Municipal declarando 
ft-riàdo,· nas escolas e institutos de ensino da Municipalidade, 
o período .de :1. a 30 de setembro do corrente anno (com,pare
cer (avoravel da Commissáo de Constituição, n. 303, de 1922): 

. ·_ . . Discussão unica do véto do Prefeito do Districto Féderál 
: n. :127, de :1.922, á resolução do Conselho Municipal equipa
rando; parai todos os effei tos, os vencimentos das inspectoras 
de alumnas !ia Escola Rivadavia Corrêa aos das funccionarias 
d9 igual categoria da Escoja Paulo de l<'rontin (com parecei' 
. cuntrario da Commissão de Constituição, n. 323, de 1922); . . 

· a• discussão' da proposicão da · Camara dos Deputados 
· · n. 52, _de :1922, que. abre, pelo Ministm•io da Fazenda, o credito 

de • .126 :87 4$385, ·para pagamento a Graciliano. Marques de · 
. Freitas, em virtude· de scntenoa judiciaria (com parecer favo_. 
. rctvel da Commissão de Finanças, n. 255; de 1922) ; · · · · 

' ' ' 

a• ·dÍscussÍio da proposição da Camara dos Deputados 
n . 58; de i 922, que abre diversos credi tos para pagamento de 

. pensão a D. Ignacia da Rocba. Vieira; para publicacão d~s 
· ol.tras ''O Senado e. os Senadores". e "Quas1 um seculo de peih

tica braáileira",.e. para gratificação addicional a funccionarios 
- ·• da .Secretaria da Camara dos Deputàdos (com parecer tavo-

.· · t•avel da Contmissão de Finanças, n. 227, de 1922)) · · · · 

. · 3~ discussão. da 'proposi~iio da Gamara dos Deputados 
n. 3-:1. O, de :1.922, que abre, pelo Ministerio da Fazenda, o cre...: · 

·' dito especial de 52i:I00$563, para pagamento do que' é devido 
ao Banco ,de Credito Geral, cessionario de Felippe -Monteiro 
'df. Barros (com parecei' favor·avel da Commissão de Finanças, 
n. 331, de 1922) ; . . . . .· _. 
· · 2• discussão do -projecto do Senado, n. 80, de 1922, do-

. terminando que a concurrencia publica de que trata a lei 
n. 4.474, de 14.de janeiro deste anno, terá por base os lucJ•os 
das construcções, entre os limites de doze-a dezeseis por cenl.o, 
calculados sobro o· custo das m'esmas, que se regularú pelo 
quo g. oralmente Sl.l. pagll: nas obra_s i'c!t~~ por admini~Lra~lliO o 
dando ·outras pr·ovidenc!as (da Comnms'(io de Justiça a Leais-

. lação, parecer n. 236, d~ 1922) ; . ... . · · . . . .• > 

S .. - :Vol." X ~ 45 
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· 2• discussão da proposição. da Camara dos Deputados 
n. 102, de 1922, que abre, p·~lo Ministerio da Fazenda, o cre- ' 
dito especial de 9 :050$291. para occorrer ao I pagamento do 
que é devido ao Dr. Augusto Haddock ·Lobo e outros, em vir
t.ti'tle de sentença judiciaria (com parecer {avoravel da Com-
missão de Finanças, n; 327, de 1922);. · · 

f , 1 b I, • 

. 2" discussão da proposição da· Camara dos Deputados 
r .. 116, de 1922, que· abre pelo Ministerio da Fazenda, o cre
dito especial de 68:728$492, para pagamento do>que e devido 
ao :bacharel l!~austo 'Pacheco Jordao, em virtude de sentença. 
judiciaria (com parecer {avoravel da Commisdão de Fiflll,nças, 
n. 330, de 1922); . · 

2" discussão da proposiÇão da Camara .· dos · Deputados 
n. 126, de 1922, considerando de· utilidade publica a.Escola de 
Commercio Chri'stovão. Colombo, de Piracicaba (com parecer · · 
{a1.'oraVicl da Commissáo de Justiça e Leriislação, n. 848, de- · 
1922); i ~ . . . 

, .2•. discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n. Hf, de 1922, declarando de .. uUJidade publica à Academia 
Commercial .Me1•curio. 'tle S. Paulo (com varece.r (avoravel da · 
Co'mmissão de Justiça e Legislação, n .. 3,49, did922)'; . · · , 

· 2• discusRão da proposição da Camara. . dos · Dêputados : 
n: 143, de 1922, declarando .de utilidade publica a Asso.:. · 
ciação dos Empregados no Commercio, de S. •P'auLo (com pare
cer favoravel da CommissãiJ de Justiça e· Legislação, n. 850,i 
de 1922); · -

2• discussão da. proposição da· úamara· dos .Deputado$ 
n. 133,. de 1022, que abre,. poJo. Ministerio .da Fazenda, o ore.: 
dito especial de 4:168$87•5, para occorrer ao pagamento de· 
vido .a Alfredo ·Hyppolit.o Estruo, em. virtude de sentença j'U
diciaria (com parecer favoro:ve~ ·da· Commisslio de Fmanças, . . 
n. 882, de 19Si!) ; 

. 3• dlscussl!o · da proposic!lo .da ·Camara dos · Deputados · 
n. 63, de 1922, ·que abre, pelo Ministerio da Justioa e Nego
cios Interiores,·{) credito especial de 1 :426$209, ;para paga'7 

. menta ao Dr. Octavio Kelly, juiz· federal: da ·2" Vara; .nos ·. 
trrmos do decr.eto n. 4. 831, de 1921 (com •PIJI'ecer (a?Joravel . 
da Commiss/lo. de Finanrtis, n. 229.) ; ~ · ' 

Discussllo unlca do véto do Prefeito do Distriéto Feder~!, 
n. 108, de 1922, á resoluc!io do Conselho MunicipaJ.que. au
toriza o auxilio de dez contos d~ ré is, para a. impressllo. do 

· Album do.s Estados . Uni!fo~ • do Br~sil·· (com parecer contrario , . 
da Commtssllo de Constttutção, ·n.·:Bü,:de 19i!il); . . . , ·· 

• 

. ' ' ' . 

21 discussão do projecto do Senado n. 38,· de 1922, au~ 
torizando o Governo· a al;lrir o credito . especial de 120: oooe· 
para, com o auxilio de 80 :•0001, fornecidos pelo Governo do 
·Estado de Matto Grosso, mandar construir uma · linha tele
graphica da estacllo. de S. J"ourenco; á vil! a de Santa Rita 
do'1Araguayà, no· limite com o de Goyriz (com. parecer (avo
ravel da Comrn.issão de Flnanças, n. 855,. de 1922).; . . · 

·. .. ~ 

· Continuação da discussão da JWoposiQão da CamaJ'B· dos 
~)eputarlos n. 33~ de i922, alJ.Inrizandu p .Gnvi:w~q a .emi:ire,~J;tt' 
+ts emprezas nactOnaes que explorem a· mclt1strJU .ela ti1ade1ra, . ' '• 

',, ,•, I ,. •~ ~ I 

,·, .. .::· ... 



SESSÃO EM 19 UE JJEl!IEMUao DE 1922 
' 

707 

até a · importancia de 75 o/o dos seus capitaes, mediante ga
rantia hypothecaria, jUl'os de .5 o/o c por prazo de i O annos 
(com parecer da Com.missão de Finanças, {avoravel a uma e 
conlrar·io a outras da:~ emendas ap1·cscntadas pelo Sr. Alfredo 
Ellis, n. 356, de -1922); 

2" discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
'n. 112, de 1922; concedendo ú' viuva êlo ex~ Senador Joaquim 
Hibciro Gonçalves a pensão· mensal de 400$, com reversão ás 
suas filhas s'Olteiras, no caso de morte (com parecer {avor.avel 
da Com.útissão de Finanças, n, 303, de .f922); 

2' discussão da proposicíio da C amara dos . Depu lados 
n. '140, de 1922, que autoriza o Governo a abrir, pelo Minis
terio da Justiça e NeS'()cios Interiores, um credito de réis 
200:000$ para a consLruccão da filial do Instituto Oswaldo 
Cruz, no Maranhão, e dispondo sobre a execução da lei nu
mero 4.381 A, de 1922 (com parecer {avomvel. da· Comrnissão 
de 'F'i'IUinças, n. 369, de 1922); · 

2• discussão da proposição ·da. Camara dos Deputados 
n. '101, de 1.922, que abre, pelo Mínisterio da Fazenda, o 
credito especial de ü :515.$299, para pagamento do que é de
vido a Demet1~io de Souza 'l.leixeira, em virtude de sentenc;a 
Judiciaria (com pard-ce1· [avvravcl da Commissão de F·inanças, 
n. :126, de J 922) ; 

Discussão unica do véto do Prefeito do .Districto Federal, 
n. 102,-·de 1922, á resolução do Conselho Municipal que equi
para aos vcncilnentos da professora db curso de adaptaoão 
tia Escola Paulo de FronLin 'OS da profossol'a do dusonlw da 
mesma Escola (co·m tJoréccr i:oulmrio da Commissãv de Cvn-
stilnição, n. 249, de 19!2). · \ 

. ' 
, 13ô" SESSÃO, EM·19 DE DEZEMI!RO DE 1922 

'••, H 

(Nocturna) 

• PRES!DENCIA DO SR. ESTACIO COIMBRA, 'PRESIDEN'l'E 

:\';; 2-l horas a:bl·ç-se a sessão; à que · cmic'OI;rem ~s Sr~. ; 
A. "\zeredo, Hermenegildo qe Moraes, Mendonça _!\larlillS, ~u;
dol'redo Vianna, José Eusebw; Eloy de Souza, Joao ;t.yra, .ru
hias Monteiro, Antonio ·M.assa, Manoel· Borba, ·~useb1o qc, An~ 
drade, Bernardino Monteiro; Jcronymo Monte1ro, .Marc!IIO ~e 
Lacerda, Miguel de Carvalho, Paulo ele Frontm, SampaiO 
Corrêa Irineu Machado, Bernardo Monteiro, Aclolplio Gordo, 
.Tosó lliurtinho,. Ramos Caiado, .'Olcgario Pinl9, Carlos Ca\'al
canti, :oçl}proso Márqucs, A!'i'onso · Cnmargo. o ~~~ai Hnmos (29). 

. -D.eixnm de· comparecer com. causa .JUSI.IfiCndn os Srs ·. :. 
1\bdlns Neves, Silve:cio Nery, Lopes Gonçalves, Inclio do ~rns)l, 
Costa · Roclrig·ues. Antonio Freire, .Toão 'Thomé, Bon,Ja.mm 
f.larroso, V~nancio Neiva, Carneiro da Cunha, Hosa o ~1lva1 
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Araujo Gócs, Gonçalo Rollemberg, Siqueira. de Menezes, An
tonio Moniz, M.oniz Sod~é, Ruy J:larposa, Jeronymo Montet~o, 
Nilo Peçanlla, Modesto Leal, Franctsco Salles, Alfredo .. Elhs, 
Alvaro do Carvalho, Luiz AdoJ.pho, Lauro Müller, Vida! 
Ramos, Folippe Schmidt, Soares dos Santos, Carlos Barbosa 
o Vcspucio de Abreu (27). 

São lidas, postas em discussão, e sem debate, approvadas ' 
as actas da sessit'O. apterior e da reunião de 19, nocturna. 

• • • • 

O Sr. 2• Secretario (servindo de r) declara que não ha 
expediente ~ 

O Sr. 3~ Secretario (servindo de 2•) procede á leitura dos 
seguintes . . 0 , . 

PARECEUES 

I ' 
N. 392- 1922 

o Sr. Salvador Deziré Pannain requer ao Congresso Nn- · 
cional, como premio c incentivo ú esforçada dedicação no ()S
tud·o :da ·nova applicacão in~ustrial do marfim vegetal ou. ,ill
rina, os seguintes favores para si ou cmpreza que ot•gauizaJ~:. -

1 •, · iséncão. de impostos e outros direitos do ·exportação 
durante 10 annos; · . 

2•, a concessão do ·· alguns kilometros quadrados nas 
terras devolutas da União na região Amazonica o nos quai.J'O 
departamentos do territorios acreanos, notadamcnte exten8íio 
maio,r ·onde existem jarinaes, ou tei•reno proprio para a sua 
culturá, etcr.; · · 

3", autorização ou privilegio por 50 annos tambem rio 
processo « Pannain ~ de conservacão, benei'iciamento, branqui:a
mcnto, esterilizacão, coloração mccanica e chimica, etc., etc.; 

4", I·educção de 50 % nas passagens em todos os vapon•s 
. nacionaes o ·nas estradas de ferro para o supplicante,. UI'
Listas, pessoal !:echnico e demais agricultores o outros opora-
rios com as suas hidispensavcis bagagens; · · 

5•, os mesmos favores concedidos á defesa da borracha. 
Em truca de laes favores o supplicante ou cmpreza quo 

m·s·anizar ccclcrá ao· Govemo gl!lloros do paiz, gad,o. cm . p1\, 
hovino, lanigcro, cnvallar, 1 muar c suino com o abatimento 
de :1'0· a 20 % nos preços. ' . .. , 

.A .inrina ou yorina é um !ll'oduoto vegetal proveniente 
de uma palmeira ·denominada « jara ", riluito abundante nos 
Estados da bacia Amazonica o tambóm do Acre .. Ha tambem, . 

· em pequena quantidade, cm outros Estados do Norte. ·Não 
existe cultura de ,iarina, é pt•oducto de industria extractiva. 
O prO[) rio supplicanle, em seu requerimento, diz que a abun- · 
dancia da ,iarina é qúnsi indcscriptivcl ou comparnvcl. 

E' conhecida 'por marfim veg·ctal, pela semelhança com o 
animal em ~nas pJ•oprirdadcs de·cur, cstructum c dureza. Tem 
ainda a propri1H'larle de àdquiril', at•tificialment.P: colora•;õcs 
variadas. Com tl ,iarinu são !'abricuilos botões do todos os ta
manhos r. formas, braceletes, etc,, etc., tondo se -desenvo~~ 
vicio mtlilo osso, industria nesses ultimos tempos; 
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No Pará exisle ·uma grande fabrica denominada « Ja
rina :., occupando cerca de mil opcrarios, em plena prosperi
dade, sem favor algum do Estado ou da União. Existem outras 
fabricas ·cte pequenas capac'idades. 

No Palacio das Pequenas Industrias encontra-se o mos
t.runrio da alludida fabrica, pertencente ·ao industrial João. 
Jorge Corrê a. · 
··· A dispensa dos impostos e outros direitos de exportaoiio 
é da competencia do Estado e não do Congresso Nacional. 

A concessão de kilometros. de te1·ras da União e a re
duccão de 50 % nas passagens em todos os vapores nacionacs 
para todo o pessoal, inclusive operarias e agricultores da em
.preza que o supplicante organizar é de uma elasticidade tão 
grande· que excede aQs limites de auxilio, quando este pu
desse ser dado. A" concessão ou privilegio do processo « Pan
nain, para conservação, benet'ic~amento, etc., devia ter sido 
pedido ao tempo da descoberta, pois, c·omo ficou dito, existem 
fabricas funccionando e o privilegio, ora pedido,. importaria 
em um. golpe de morte ás referidas fabricas.-
· Quanto ao pedidCJI de iguaes favores. concedidos á defesa 
da borracha, basta· considerar qüe essa grande fonte do nossa 
riqueza acbavà-sé e acha-se ainda em crise e a industria da 
ja1•ina nasce em franca prosperidade, precisando, apenas, que 
c~;~pitaes s~am at~rahidos para -o desenvolvimento dessa grande 
r1queza. 1\ 

. Pelas consideracões acima expostas, a · Commissão é de 
Par~cer que o supplicante não põde ser attendido em seu 
ped1do. . · 

· Sala da Commissi'ío do Agricultura e Commercio, em :!9 de 
dezembro de :!922. ,.... Vida! Rmnos, Presidente. - Antonio 
,l/assa, Relator. -A' Commissão de Finanças . · · 

N; •. 393 ....., :!922 

A' Commissão do Financas foi presente, para emittir pa
recer, a proposição da Gamara dos Deputados n. 86, de :!922, 
autorizando a abert,ura, pelo M:inisterio da Justica e Negocias 
Interiores, dos oreditos ettpeciaes de :!3 :289$ e 6 :235$920, Jlara . 
occorrer 'ao pagamento de despesas em :!920, com a a!imon-
tncilo e roupas do Hospital de S. Sebastião. · 

. : . Tratando~se de credites solicitados por mensagem, em 
· VIrtude de exposição do motivos do Sr, Ministro da Justiça, 
,é a Com.missão de parecer que seja. approvada a proposição. 

Sala das Commissões, 19 de dezembro de 1922. - Al
fredo Ellis, Presidente. ·- José Eusebio, ·Relator: - Lau1'o 
Müller. -João Lura. -Bernardo Monteiro. - Vespucio de 
Ab1'eu. -Sampaio Correa. · 

PROPOSIÇ.~O D;\ CAM.-\M DOS DEPbTADOS N, 86, DE 1922,-A QUJil Se 

REFERE O PARECER SUPRA 

O Consresso Nacional resolve: 

Art. :!.' Fica o Presidente da RCJPublica autorizado a .,. 
abrir, pelo •l\Hnisterio da Justiça o Negocj~ IntoriorQs, p.~. 
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creditas especiaes de 13:289$ e 6:235$920, para pagamento 
de despezas em 1920 com a aljmentacão e rou,pas do Hospital 
de S. Sebastião. · · 

Art. 2.• Revogam-sl3 as disposicõe.s em contrario. . 
Camara dos Doputa!dos, ·17 de outubro de i922. ·- Ar

n.oZfo Rodrioues ·de Azevedo; Presidente. - José Augusto Be
zerra de Medeiros, i• Secretario •. - Raul Capello Barroso, 
2• Secretario interino. 

N. 394.- i922 

A propos!cüo dh Camara dos Deputados n. 69, de i922, 
deve ser acce1ta. . · · , 

Não padece duvida que a prorogativa orc111mentaria, nos 
casos em que ella. póde occorrer, diz intimamente com ln-'· 
ter esses que não devem ser perturbados ·e encontra' ·sua razão 
preponderante no s~perior motivo quer do perfeito funccio
namento da administração, quer em todas relacões de ordem 
economica da sociedade.· · · ' · 

O silencio da nossa legislação relativamente á recusa da 
sancgilo dos projectos de· lei da Receita e Déspllza e dos que 
fixam as forcas de mar c terra estava reclamando uma pro
videncia· legislativa capar. ·de evitar o arbítrio e a confusão 
nos serviços do Estado. Não só mente a falta de sanccã,o1 como 
a possibilidade do 1Congresso, ,por qualquer motivo ou c1rcum- · 
stancia, deixar de votar as leis de meios, autorizândo, ipso (creto, 
a diotadura financeira, impunha uma medida que · obstasse 
essa anomalia incomportavel na índole do nosso· systema po
litico e intoleravelao espirito da Nação. ". · · . · .. · . 

Estabelecido que o ·véto. presidencial póde e deve ser per
mittido, po1s que, âs veze~, acautela o interesse. 1PUblico, re
sulta no complexo da legislação patria uma lacuna que !ot·-
ooso será preencher. · ' · · 

O art. :'111, §§ 1• e :1.7 da Constituicãlo determina ·imperio
samente (JUe haja em cada anno lei de orQamento da Receita 

, e Despeza e.lei de fixacão·de 1'orcas'de mar. e ter.ra. · · 
cComo prescindir. dessas: leis annuaes?:. indaga Barbalho, 

que responde. nestes termos: · . . , . . • · · : . 
«W principalmente para que ellas se façam que existem 

os parlamentos, sendo essa votacão ann:ual um dos'caracterls
t.icos do governo democratioo,:. E são tão indispensaveis em 
''ista do que dispõe o art. 72, §§ i~ e 30, segundo os quae~ 
o cidadão nada é obrigado a fazer sinão em virtude da lei 
e não se .lhe póde cobrar imposto algum sem lei que o autorize, 
bem como nã.o so completarão contingentes dos Estados 1para 
forca· armada sinüo «de conformidade com a lei · annua d!l fl
xa()üode forcas, (art. 87 da 'Coristitu-icão FéderalJ; 

A presente proposição vem, pois. impedir os. inconvenien
te~ do .uma situncüo momentanea que, por mais transitaria 
que seja, poderá t.rnzer ao paiz as mais graves oonsequencias 
pelos abusos I) ~xcessos do Poder Executivo. · . 

, · Ao legislador .impunha-se estabelecer medidas sobre a si~ 
tuncão orondn pAI o véto, ou pela falta. de. votacl!.o ·dos orca
ment.os, prescrevendo regras de caracter geral e permanente. 
,Sóment~:~ deste modo poderá o evitar-se a contingencia em 
.l1Ue ~icará o Leglslàtivo <!e ho~ologar o ari,J:~trio do che!e do 

\ 
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Executivo, o que contraria, como aoima dissemos, as normas 
as mais sãs do regímen demooraticGI. · · , 

O pro,iecto em fóco resolve, . a nosso ver, . questões 1!}81-
pitantes, oriundas da falta indicada, estabelecendo regr~~ 
para quando oocorrerem ·os casos de que resultem . a ausenou,\ 
oas leis de meios e a falta das que fixam as das forcaà de 
mar e terra.· ' · 

Sala das sessões,. de dezembro de 1.922. - Adolpko 
Gordo, Presidente. - Eusebio de Andrade,· Relator. - Ma;. 
noel Borba;·-- Godo{redo Vianna. ·..;..,. Marcmo de Lacerda. · 

\ 

· N. 395 - 1.922 

A lei n. 3 .. 5<14, (lo 4 de janeiro de 1.91.2, em _seu artigo 43, · 
·assim prescreveu : · . · · ·· · · · · . . · · • : · '. 
· ... Os "empregados da _,\dministracão dos C~rreios do Mara
nhão perceberão uma· gratificação loca1. calculada sobre . os 
vencimentos da tabélla vigente, sendo 15 o/o .ao a~ministrador • 
at4 ·o port.eiro, 30 % aos amanuenses até os cartell'o~ e 40 % 
no~ contínuos e servent.es. · · 

· · Baseados nesta disposição legal, os funccionarios, por 
clln .beneficiados, dirigiram ao Congresso Nacional uma peti-

. ção rogando fosse concedido credito para o pagamento da 
alludida gratificação e datada de 1.9 de agosto de 191.9, viste. 

· não-'lhe . terem s1ao J)agas as referentes aos annos de 1.91.3. 
a· 1.·91.5 e 191.7 a 1.91.9. · . . · · . .. 

· 'Estudando a questão a Commlssão de Justica da Cam:l.I'Il 
reconheceu que a mencionada ·disp~siçã_o de lei, embora fi
zesse ·parte de uma .lei orcamen!lar!a, tmha o: caracter d& 
perznàn~nte, ·que o direito .àos requerentes não. tinha incor
rido. em prescripção ,.e que portanto tinham · el!es · dh elto 
á percepcão da gratJfJCaçfto reclamada, · · · · . · 

Tendo em vista ·este parecer, e estudando por sua vez 1 
peti~ão, a Commissão de Financas da Camara formulou o 
pro,Jeoto ·n.. 355. de~ i 922, que foi por· esta approvado e re
mcttido ao Senado Federal. . · · . · · 
• ·.··I Tomando: conhecimento desse projecto que. autoriza ·o · 
Executivo .a abrir pelo . Ministerio. da Viaf.)ão e Obras Publi
cas;, o credito esp13cial de 97:650$270, .para attender á referida 

· petJção;. a· CommJssão de Flnancas ·do Senadc> pensa que elle 
está em cppdicões de merecer a appruvação do Senado . 
. · Sala das· Commissões, em .18 de dezembro de. 1.922. -
A,lfredo E,.llis, :rresidente. - fespucio de Abreu, Relator. 

, b~~J:a~l~llet:., ""' Jo~o Lyra, -los_~. Et~zt;bio. -:- Sampa"" 

. ~I\OPOSIC,t\0 DA .·O!t.MARA DOS DEPUTADOS-~.· 162, DE 1922. A QU!I 
. Blil REFERE o PARECEI\ SUPI\A . 

· .:Q · Congresso. Nacional r~solve: 
· · . Art.. 1..• Fica o Poder Executivo a~torizado a abrir, pelo 
1\Imisterio da· Via~ão ·e· Ohras Publicas, o credito espeliiai de 
97:650$270, para occoJ•rer áopngnment.o do que 1í devido· aos 
empregados da Administrnciio dos Correios do Maranhão,· em 



virtude do dispõsitivo contido no arL 43 da lei do orçamento 
do exerci cio de 1:912. · · 

Paragra,pho unico. Estas gratificações referem-se ao pe
ríodo de 19 de agosto a 31 de dezembro de 19>14 e aos exer
cício• de :!9,15, 1!H7, i1H8 e :!•9119. 

' ' ~ ' . 
1rt. ·2.• -Revogam-se as disposições em contrario •... 

· Camara dos Deputados,· 29 de novembro de :!922:...:..:.. Ar
noZ( o Rodrigues de Azevedo, Presidente. - José Auousto Be;. 
:erra de Medeiros, i• Scretario, ...... Costa, Rego, 2• Secr~io; 

/ 

\ 
N. 396 - :!922 

'· A ·camara dos Srs. Deputados npprovou e enviou ao Se
nàao um projecto de lei extendendo aos officiaes reformados 
do Exercito, .quer · compulsoriamente, que~:. por inspecção de 
saude, -e que tivessem serviços de guerra em Canudos, no Rio 
Grande do Sul, .em Matt.o Grosso, em S. Paulo, no Paraná, 
em .Sil'nta Catharina e. nesta Ca<J.}ital o soldo da tabella .Aí da 
lei n. 2.290, de ':!3 de dezembro de :!9'10, · . .· . ·. 
• · O· Senado Federal emendou esse projecto substituindo a 
palavra - vantagens, . . · · . , 

Novamente opinando sobre o assumpto, a Gamara man-
leve o seu projecto primitivo. . ..· ·. · ... _ . .· 

. A Commissão de Financa.s, e-s.tudando attentamente a 
quest!lo, julga que o. projecto· da Camara é mais .preciso .e con- . · 
•sulta melhor os interesses do Thesouro, pelo que aconselha ao · 
Senado a não manter a sua ·emenda. . 

. . .Sala das Commissões, :!8 de dezembro de 1922. - fA.ltredo 
'Elli~ • . Presidente. - ~vespucio de Abreu; ~el.ator ,. - · Lau1•o 
:Miiller. - .foão Lyra. - José Ettsebio. -:- Sampaio Corr4a., · 

,'.'EMENDA DO SENADO.A' PROPOSIÇÃ~ DA CAMÀRA DOS DEPUTADOS· 
. N, 219, DE 1921, A QUE SE REFERE O PARECER. SUPRA . ; . 
ljl''lll '. . . ,_..: ;"l•Jb.~. i . . ' ' . . . ~- ' . '/ . 

EME~DA. DO, SENADO A· PROPOSIÇÃO DA ÕAMARA DOB . DEPUTADOS,. 
QUE -EXTENDE A DIVERSOS OFFICIAES REFORMADOS O SOLDO 
DA TABELIJA "A" DA. LEI N, 2.290, DE 1910.: ' 

• ' ' I • ' 

Substituam-se os arts. 1• e 2• pelos s~guintes: ' .· 
Art, :1. • Fica extensivo · aos orfici~es reformado's com

pulsoriamente e que tenham prestado servioos de guerra em 
Canudos, no Rio Granre do Sul, no ·Territorio do. Acre; em 

· .. Matto Grosso, em S. Paulo, Paraná, Santa Catbarina e nesta' 
Capital, as vantagens da tabella k da lei n. 2. 290, de :13 de 

· dezembro de :1910. ..·.· • . · . . . 
Art. 2. • Gosado os mesmos favores os otficiáes que se 

tiverem reformado por inspecção de saude' e que tenham 
prestado serviços de guerra nos mesmos: Jogares, em defesa 
da ordm e do Governo constituído. · 

Senàdo · Federal 24 de dezerobro · de 1922. - Antonio 
Francisco de Azeredo, Vice-Presfdente. - Pedro da Cttnha 
Peqrosa, i• Secretario. - Abdias da Cos(a Neves, 2• Secre-
to.riO. _ . ·. . 

. 
' ~-



• 

i:m::ls,\ó E~i 19 D.E oEzÊMmiõ DE 1922 · ''. 713 

PROPOS!f;:ÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 2i9, DE f921, A QUE 
., · . Sl!l. REFEREM O PARI!lCI!lR l!l A EMI!lNDA SUPRA · 

· · . o Congresso Nacional decreta: 
· Art. i. • Fica extensivo· aos officiaes reformados com·pul~ 

seriamente e . que tenham prestado ·serviços de guerra eín 
Canudos, no 'Rio Grande do Sul, no· Tcrr1torio do Acre, ,em 
·Matto IGI!'osso o soldo da ta~ella A da loi n· 2.29!t, do 1:l do 
dezembro .. de 1910 . ;· · · ·. . 

~rt: 2". Gosarão os mesmos .favores os officiaes que os 
tiverem reformado por inspecção de saude e que tenham pre.-
3tado sorvioos .de guerra ein Canudos, no Territorio do Acre, 
em .Matto Grosso, nesta Capital, nos Estados do Paraná, Santa 
iCat•harina. e ·nio Grande do Sul; durante o movimenta revo
lucionario- de 1893 a 1894, em defesa da ordem e do Govewo 
constit~ido. · · 

Art. a•. Revogam_::,Se âs disposições em contrario. 
. Camara.· dos Deputados, 19 de dezembro de 1921. ·-· Ar

.. , nolfo Rodrigues: de Azevedo,. Presidente. - José Augusto Be~ 
z~rrra de Medeiros, t• Secretario/·-· Costa· Rego, .2• Secreta-

·, 

riO, · 

. · O .Sr; Irlneu H.achado proferiu um discurso; que será pu-
publicado depois.··.· ·.. . . . · . · · . · · 

' . . .', : , .. 
. ORDEM. DO DIA' 

•, 

. Á. disoússão da propasi~oo da càma:ra dos Deptutadas, nu~ 
mero i H, de 1922, fjxando a espeza o Ministerw da. Justiéa 

. e Negoc:os.Interiores, parao exercício de :1923. 

· . ·são lidas; apoiadas c postas en~ :ctiscus.sãiJ ·as seguintes 

... 

. , .. 
. . . 

. . . . I 

Ei.UiNDAS 

' ' ·.N. ·•. •.. ~ 
.. ·. · A; verba .23' ·- Subvenções .. e Institutos de Ensino Sú~ 
. perior Offioial.: Ficàm equiparados os venoimentos .. dos be

.• . deis da. Escola Polytechnica do tRio dll' Janoiro nos bcdois. do 
·. Collegio ·Pedro. II. · · · · 

·' .Justificaçllo . 

· . • · Não é justo que os bcdeis da Escola Polytechnica do Rio 
do Janeiro permaneçam com os mesrrios vencimentos qu·e hn 
·so annos vêm pe.rcebendo. . · 

.• Attendendo, não só á carestia da vida,. mas ainda ao nu~ 
gmento de trabalhos, que têm actualmente em·virtude do des
envolvimento do ensino superior, justifica plenamonte, o que 

· solicitam. . · . 
. ' ~ . 
. Sala das sessões, om i 9 do dezembro de 1922. - b·inctt 

Machado.. · . · 

. : .... 
' 

I :.-· 
'· 

_:,r 

.. 
' I < 

."· :·:. 
.. '·•· 

• •• I ~ 
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,. 

A' verba 32 - Administração e Justiça do Territorio do 
Acre,: .. · 

Onde se lê - Péssoal· em disponibilidade; Tres desem
bargadores com 20 :000$, cada U!ll, no. total de .60 :000$, segundo 
a lei n; .3.232, de 5 qe .janeiro de 1917, diga;.se,:. , · · 
· · IDe,sembargaqores João Alves· .de Castro, Alberto Augusto 

Dió:iz e João Rodrigues do Lagó, com 25:333$333, cada. um, 
sendo a lei n •. 3.232, ~dir li. de janàiro de 1917 o decreto nu.,. 
mero 12. 408, de 28 cl!l .fevereiro· o mesmo , anno, ·no· total de 
7 5: 999$999. . 

Sala das. sessões, 10 de dezembro' de· 1922. -. Marcilio. de 
Lacerda. · · · · · · . · ·. · ·.. · : ·· 

Justifictlção 
.' 'I 

· A presente, emenda não visa . augmento · e ne!U equipa- . 
. r11cão de venliimentos .. ,.Apenas corrige a.·tabella do' Governo, 

pondo-a de áccôrdo com a .lei n. a. 23.2, e 5 de.tjaneiro de. 1917, 
combi·nada com a de n. 4.569, de, 25.'de agosto ultimo; : · 
· .Os magistrados a que se refere a ·emenda foram postos 

cm disponibilidade com' dou~ terços 'dos vencimentos do ·cargo 
de . desembargador, a~ Q!-Je. seja,m aproveitados• na: Justic!l Fe
deral ou I:oca,l do DrstriCtg Federal;. ou aposentados ·nos ter,. 
mos da' ler vrgente. , · ; · · 

Sendo de 38:000$ annuaes· os'vencimentos .. dos desembar- . 
gadores do Acre, nos termos da .oitaclà .lei n. 4. 569, de 25 de . 
agosto, .•OS dous terços a que 'se refére, a Jei. n, 3 .·232,. citada, · 
.perfazem justamente a \mportanêia .de 25 :33~$?33. Pllra cada 
um, ou seja o ord&na'do, .. pois como 'tal s~o ·consrqerados os 
dous terços; . · · . . .: · . · .. , · .. .•.. , : .. ,· · . · · . :: · · 

Trata-se de' urri• direito adquirid·o peJos· ·referidos magis
trados. E JlSSi!ll f~i rec'o!lhooido pelo P.ader. Judiciaria .. 

O Supremo Trrbunal'· Federal ·firmou ·a verdadeira mter-o 
pretacão da citada lei, .declarando,. tpor . aocórdlló' de. i3 . da • 
agosto de 1921 e 2 de maio· .ultimo, que o desembargador,. a 
que se refilre a lei n. 3:233,, de 5 de janeiro de 1917, tem. um 
direito adquirido ái disponi·bilidade com todas . as vantagens 
do cargo e dous terÇos dos vencimentos, considerados como · 
ordenado para todos: OS Ílffeitos, ,·até .que. seja· aproveftlldO na .. ·· 
Justica-Local ou, Federal do Distrlcto:·Federal; .observildos .. os .. 
preceitos reguladores tia investidu.nà ;em -qrpa Ei ,o\ltta, justiça, 
ou apresentados nos termos da le,r vr~ente 1 ,.· . •.• • ··: -: ·.: . 

Esta sentença está sendo executada na parte referente ao 
pagamento dos. dous terços' dos vencimentos pelo ,desembar-·. 
gador attingido pelo acto declarado nuiJo, tendo o ·Governo,· 
·respeitando. a· prrmeira parte daquella sentenoa, ·.preenchido o 
Jogar· vag,o .no Tribunal do Acre por um dos .juizes. de· direito 
em exeroJCIO, de accõrdo com o depret.o ll· · i4. 383, de 1 d~ O'Q
tubro·.de 1920. .. . ' · ,., , .. : · . 

. . . ~estaa: cdndicõe,s·, ·· tr~tando-se · qe um ·direito adquiri !ln 
aos dous .• tercos dos vencrmentos,·do cp,rgo. de desembargador . 
por• parte· dos tres magistrados postos em disponibilidade, Qo's' · 
termos da lei n. 3.232, ele .5 de janeiro de 19.17;,e aos.quaei 
se refere a e,mendn, a corrrgenda na tabella ·se:· ,rmpõe. .. . 

. . ·~ . ''. . ' 

•. 

... , 
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Niío se trata, como ficou dilo, de augmenlo ou eqUipa
ração de vencimentos e sim da applicaciío da lei n. 4.569, de 25 
de agosto, aos referidos desembargadores, cujo· direito aos 
cious terços dos vencimentos do· cargo está lambem reconhe
cido pelo Supremo 'fribunal Federal. 

N. 3 . 

Onde convier:· 
Art. Continúa em vigor o art. 6" do decreto n. 4.447, de 

-1 do. janeiro do corrente anno para o effeito das promoções 
dos primeiros supplentes a sub-pretores, as quae.s contínua
riiio a ser· feitas por ordem ·de rigorosa antiguidade, contada 
esta da data· da:primeira nomeação para o cargo de supplente 

. e respectiva ·posso, qualquer que soja a sua categoria. ·. · · 

Justificação · .. 

i·· O art. 6• do decreto n. 4.447, de 4 de janeiro do 
corrente anno; de.termina que:. · 

cOs sub-prelores ·serão promovidos dentre os pri
meiros supplentes, po1• ordem de ·rigorosa antiguidade· 
destes, e serão nome.ados por quatro annos, .. 

•rendo tido, até agora, má applicaciío- esse texto da lei, é 
de toda a conv.eniencia que· o Poder Legislativo, no louvava! 

. intuito de e:vitar que .. continuem a ser feridos direitos .adqui
ri4os, interprete o ref~rido texto, definindo o qu~ seja rigoros.a 
antiguidade. ·' · · · · · · · · · ; · · . · .. 

A expressão- rigorosa antiguidade- deve.ser entendida 
de accôNio com a regra g(lral :e consoante o que ae. observa 
em todas as repartições publicas; isto é, de,ve ser contada da 
primeira nomeação e respectiva posse para o· cargo de sup
plente, sendo ,necessario ·e imprescindive.l que se vá buscar . 
o. tempo de sàf'viço que os.· primeiros supplentes, por acaso, 
possuam, como segundos. e terce,iros supplentes. E não, podia 
ter sido outro o espírito !lo legisl"ador, uma vez que elle teve 
cm vista,· coin a )si n. 4;447-citada, dar'garantia aos supplen
tes, ê sabendu-s~ ·que os mais antigos têm mais serviços que 
os mais modernus, vindo em apoio desta ·a·sserção o § i • do 
art. 1• do decreto n. 4 .215, de 2(} de dezembro de 19::!0, que 
commetteu a· pr.esidencia de mesas · eleitoraes aos supplentes 
de pretor, mas tão sómente áquelles que tiverem mais de qua-
tro annos de nomeação.: · · . · 

Sala das sessões, 19 de dezembro de: 1922, - J7•ineu "Ma-
citado. · 

. Onde convier: 

Fica prorogado .até .junho de 1923 o prazo de. que lrata 
~alínea{ do art. 8• da lei n. 3.454, âe 6 dc_juneiro de 1918. 

. Sala das sossúo~, 19 de dezembro do HJ22. - Marcilio de 
Lacerda·. 

' ' 

' ' : ;~ 

1,; 
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Lei n, 3. 454, de 6 de janeiro d~ 1918: 
. . 

ArtlS'o 8°~ . I I I •• I •• I I I; I I I I •••• I .. ...... I I. •: I I I I I. I I •'•I 
a) to t O o t t to o', I I o o O I I tO O O I o O I I I I O O, I O O I t't I I I O I I I I I I I I I •I 

f) 6 permittido que, até junho de 1918 os alumnos das 
faculdades livres julgadas idoncas pelo Ministerio do Interior,. 
fransfiram matricula para as officiaes ou equiparadas desde 
que renovem, com approvacão, os exames das matarias do ui-

' timo anno que haviam 'cursado, com boas, notas o instituto 
particular 

.-·· Justificação 
. . 

. Existindo ainda alguns establecimentos de ·ensino· que 
apezar da sua idoneidade, ainda não obtiveram equiparação, 
alguns reconhecidos de. utilidade publica, portan+ da mais 
justo do que o o·bjecto da presente emenda. . . · 

. ' N. 5 
Onde convier: 
Art. São extensivos aos ascensoristas da Bibliotheca 

Nacional os àireitos de promoção ao Jogar de guarda da mesma 
repartição. , · .· · . · 

J!tsti/icaçO.o 

Compondo-se m1ic:1mente de quatro os Jogares de asceÕ:
soristas, os. quaes, pelo regulamento approvado pelo decreto 
n. 1;5 .670, de 6 de setembro de 1922, são já titulados, será de 
justiça, e, além disso, i!np_ortará em um ·es~imulo ao ~ervi(lo, 
que se lhes conceda o dH'eit.o de promoçílo,~Já reconhec1do aos 
proprios serventes fazep.do desapParooer, assim, a patente 
desigualdade, de ficarem sómente esses quatro funccionarios 
oom a carreira ·inteiramente vedada aos accessos. · · 
· Sala das sessões, .f9 de dezembro de ·~922 .. - Irine1t !tfa-
. citado, . · · · . · . : 

N. 7 

Verba 37 ~ Subvenções: 
·Nos Estados.--No Rio de JanÕiro- Substitua-se: 
Ao Asylo Agrícola Santa Isabel de Juparanã, 3:750$, pelo · 

seguinte: Ao Patronato do Menores: · . . · · .. 
Para manutenção o custeio do Asylo Agrieola Santa Isabel 

·do Juparnnã, 60:000$000. . · 
. ' 

lustificaçO.o 
\ . 

· Sendo a Casa do Preservação o unico estabelecimento i1ue 
s!'rve aos juizes dos orphãos desta. cidade e estando a sua lo
tação excedida de mais· ele 70 menores e CQm ordem dos referi
dos· juizes para mais de 250 menores, justifica-se a emenda, 
por se obrigar o. Patronato a recolher _no referido ~sylo sob 

'Sua direcção o exccdcntú daquella lotaçao, como serv1r de sa-
natorio a.mesma casa. · 

Sala das sessões,·19 do dezembro do 1922.- Mm:c'ilio 'de 
'l.acerda, · . . . ·. . · 
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O Sl".,Paulo· de Frontin - Sr. Presidenle. pedi a palavra 
sobro o orçamento do Interior, em a• discussão, pa.ra proce-
der á analyse deste areamento. . · 

Como V. Ex. sabe, na · 2• discussão, tive opportunidado 
de ·declarar que, at.tendcndo á solicitação do meu illustre ami· 
go e, .honrado Relator desse orçamento na Commissão de ]fi~ 
nancas... • 

O tSn. JosÉ Et:~.EBIO --Mais uma vez agradeço ao nobre 
Senador o ter attendido ao meu pedido, . · 

0 ·Sn .. PAULO DE FRONTIN - , , , não SÓ me limitavá a fa
r.er ,ligeiras considerações, como retirava a emenda, que havia~ 
apresentado e que rfcterminaria, como eonsequencia, mais uma 
discussão. · - . · 

Não. ha, porta11to, da -parte dos que estão discutindo este
orçamento nenhum intuito de obstruccão. Ao contrario, já 
temos demonstrado não nutrirmos este object.ivo, quer pelos 
requerimentos de · urgencia· apresentados ~obre os. orçamentos 
do Exercito e da I\Iarinha,1 quer pela desistencia de apresenta- . 

· ção de emendas do -que ora· discuw, quer pelo modo rapido 
· pelo qual analysamos o parecer apresentado pelo nobre Se

nador !Por Minas · Gr-raes, . Relator do do ExteriOr. · O que não 
pddemoil deixar de íazer é discul.ir o orçamento, de fórma que 
sejam esclarecidos alguns pontos, que se prendem a .verbas 
o- a: disposições que não veem na proposição da ·Camara dos. 
Deputados. · · · 

• · -0 SI\. IRINEU M:~CHADo ·-· . Ex fumo de1•e lucem. 
. . ../ .. 

. 0 ·SR, PAULO Dli' FRONTIN - .E -· ·digo com absoluta fran
queza - pretendemos collocar na frente do projecto. da lei 
da-'imprensa• UmjbOi na l·inha. 

0 ~R. IRINEU. fl!.~CHADO.- E' um boi gordo, (Hilartdaàc,)' 
O ·SR. PRESIDENTE faz soar os tympanos. 

. O SR. Pi\uLo DE •FnoNTil\1 - Si, portanto, da parte daquel
les· ·quo dirigem os trabalhos d~sta Casa, houver o dese:io de 
eonciliacão ou\ de accôrdo, para evitar a realização dessas ses
sões nocturnas; qunnclo :Cilas ·ainda não são mecessarias, não 
haverá da .nossa, parte, absolutamente, o menor .intuito de im-
p~dil:..os .. - .. · · . · . 
. - Ainda JJO,ie, ··dirigi-mo ·ao illustre Relator do orçamento 

do.Interior -e dcclarl'i-lhe que, si nfío houvesse sessão noctur
na,. nem p~:orogacão' da sessão diurna· até meia noite, a dis,;. 
cussão deste. orçamento poderia ser encerrada' ás. cinco e 1meia 
da tarde. Entendeu, porém, o. illustre representante de Silo 
Paulo,· Sr. Alvaro de Carvalho, cujo nome peço venia para 
citar, i(jue era possível a solução ·da sessão nocturna. 

·Si tivessem adoptado a proposta que í'iz, o ,areamento 'd() 
Interior -estaria ·neste momento com a -discussão suspensa, e 
voltando com. ins emendas á Commissão de Financas. 

· O .Sn .. JosÉ Euz~:mo -· Preciso prestar um esclarecimento 
a V. Ex. -Não aprest•nl()i a proposta ao Senador Alvaro de Car
valho. 

oQ SR. PAÚLo DE Fao:'iTJN ~ Perfeitamen-te, 
. . . Alám disao, nã.o le.riamos o inconvenien'tà, ctUe se vae dar: 
a 1discussã9 adiada para amanhã, e já in$crlpta ~ar:a. f.a.Ilª!: ~' 

/ 
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meu illusti;c ·amigu, o digno representante do Districto Fe
deral. 

. O Sn. IRINEU MACHADO - E imagine V. Ex. - Bacharel 
o qn c .portanto, sabe fali ar comprido, (Riso.). 

O Sn. PAULo DE FnoNTIN- E ainda mais, ,ficando eu com 
o ,direito de occupa: a tribuna mais uma vez, usando do direito 
que mo confere o Regimento, de modo que não ha, absoluta
mente; digam o ·que âisserem, qualquer. intuito de. perturba
cão na marcha normal, regulamentar e governamental, nem de 
negar os orçamentos. . . . . . . .. 

Estamos 'Promptos a votai-os. Elles serão votados gradu
almente, de modo que, como disse, o boi fique na linha o tempo 
qu c Jor necessario, sem determinar 1perturbaçlio alguma ás 
votações, .guer d9s oroamentos que estão em 2~ ·discussão, quer 
dos que amda nao tentraram em debate. . · · · 

Pal'lamentai;mente: porém, unia vez que não bouve poà~ 
sibilidadde de accõrdo, .lançaremos ~1ãq dde todos os re

11
cursojs , . 

que pu ermos empregar. para que a e1 . e .imprensa n o se a 
discutida ;e votada em estàdo de sitio, com a suspensão das 
garantias constituciúnaes, isto é, não possa ser discutido·. li
vremente pela imprensa, não. possa ,sobre ella eniittir parecer, 
instituições Ide orliem juridicá, como. o Instituto dos Adyo
gado.s do· Rio de Janeiro, em .virtude da suspensão dessas. ga
rantias. . · · · · • 

o' Sn. IRINEU MACHADO - Note V .. Ex. que não podemos 
wrificar ill estructura da lei de imprensa, mas modificamos a 
~tit.I·u·ctura dos orçamentos. 

o ,sn. PAULO DE. FRONTIN - Feitas estas. considéragÕes 
preliminares, entrarei no exame do orçamento para o . Q,Ual 
peco, ,com a dev·ida venia, a attenção do meu illustre amJgo, 
o honrado-1,\l.llator da . Commissão.. · , , . 
. o Sn. JosÉ EuzEBio- V; Ex. tem sempre a.minha atten• 

~~üo, Merece-a pelos seus dotes e pela amizade que· lhe dedico. 
10 •$R. PAULO DE FR!?:STIN ;__ Muito obrlgado . 
Estamos em uma situação, em· que é pr~lso .reduzir as 

despezas. Já tive occasião de fazer longas con&ideràoões :em 
discurso anterior, que terminou a meia noite, sobre a· situa;. 
Qão financeira mundial e, implicitamente, sobre a nossa;. 

· O orçamento do Interior necessita passar por um' e!lame, 
soffrer uma analyse, que .permitta exactamente attender a· 
e~sas. considerações.. . · · . · · 

· • As tres medídr.s indicadas pela proprla. mensàgem do ii
lustro minisLro lia Fazenda, do acutaJ'Gover'Oo são· .às seguin
tes: reducção de despesas: ·impedimento. de evasão das ren
das da Receita :Publicá e suspensão das obras novas. 

' ' . ' \~ . 
O orçamento. do. Interior pouco tem a ver com essa ter

ceira parte; nada tem com a. segunda, que dep,ende do MI-. 
nist.orio da Fazend:1 e das inedidas adoptadas em relação á or
ganização da receita. e das disposições relativaS. da sua co
bJ·an~~a. mas tem muito quanto á reduccllo de despesas. 

' • • , ! ,' - . . \ 

O ·Senatlo·· vne ver qual a progres~lio verdadeira . pheno
men'al.que .houve. ~nfre 0s :ultimas oroatr~entôs .e ;.0 ·votado. em 
.!2.19, para o exerclCio de i9?Q. · · · .. · • 
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O primeiro orçamento do · Governo passado dava para a 
despesa 59.712:451$936, p111pel, e para a~ despesas ouro, 
23:788$800. .·. ' . ' ' 

Esse areamento foi votado sob a impressão da mensa.., 
gom dirigida pelo ex-PresidentA! . da Republica. o illustre 
Sr: Dr. Epitacio Pessoa, .que chamou a attencão para o· que 

·. considerava naquolle momento uma situação de crise finan-
ceira . . . · . . • · 

· 1Mostrei; que dentro das regras geraes, aquellas que con
stam, da mensagem· do actúal · governo figuram nos· anterio
res, pela mesma razão que hão de figurar nas que o Governo 
actual terá ainda de ,enviar ao Congresso, . e . todos quantos o 
actual succederem. Mas vejamos o que se passou; o primeiro 

.. orQBmento não foi .votado senão sob a influencia do .Governo 
que tinha• tomado' posse .em fins.· de julho de :1.9:1.9; A vo-

. tacão dos ·orçamentos semp11e se ,fez no fim do anno, de modo 
que quanto ao do exercício. de :1920, .iá se fez. seirtlr a acção · 
do Governo; não do .Sr. Dr: Delfim Moreira, mas .do Sr. Epi
.tacio Pessoa e seus dignos Ministros. Sendo o orçamento para 
:1920 na importancia que .. ' já . citei ao Senado, vejamos o 
que aconteceu .Para o votado para :1.92:1 em que a proposta 

·. foi ~o· Governo. ao , passo . qne . a. proposta de . :19:19 não tinha 
. partido. de S. ·Ex. · · . · . · .· . . . . .. . . 
· · · O rca.mento io Ministerio do Interior,. segundo a pro
. 'posta de 192:1 . estabelecia · as .. seguintes· dotações: réis 
. 59.583:409$:192, papel. e 24.:736$000. .. .. .· 
. · Em outras palavras, era sensivelmente igual a do orÇa-

mento .votado para· :1920. 'Effectlvamente,· a dlfferença em 
ouro era. um pouco ·.maior, bem como a de ,papel; que era de 

· duzentos :e· poucos 'co.htos a· mais .. Portanto, os· resultados. 
que· podemos .. chamar. iguaes isto é, o orçamento não attin~ 
glu a é~s~enta mil contos; . ... .. . ·.. . , > . . .. · 

., Desta 'data em deante; tudo. foi modificado. No Gover
·.no passado, houve a p:eoccupação de não. emittir, havia ·pre
. occupação de .economizar, de . cortar despesas. . Deu-se isto 

·. nos annos de J9:19, e. :l920>Mas de um momento. para outro . 
houve uma, profunda alteração, ,.o programma. soffreu com
pletá modificação: .As idéas. de grandeza surgiram inopina

.. damente, ·as despesas tornara~-se qua'si illimitadas. Dahi em 
· deante só houve uma preoccupação,. a de .despender e pro

curar recursos por meio , de emprestimos . e emissões, 
. · , que~ todos nós sabe:mos coino sãó feitas. . Não . ba emissão 

, directa, 'porque essa talvez tivesse de .cortar os. punhos de al-
guns .minist,os da'.Fazenda. . . .. 

,Mas em outros· casos, a formula muito simples: qual
quer titulo era enviado á Caixa de Redescontas, e assim se 

, fazia. dinheiro. Era uma transacção essa que só visava en
ganar o publico, J: arque era muito mais log!co fazer opera

. cão' clara e directa, do que. pedir ainda outro intermediaria 
que não deixa de ter a sua,•oomm!ssão, que .vai tirar seu re
sultado,·em beneficio dos· accionistas e "do Banóo do Brasil. 
Felizmente, · o maitr accionista do· Banco . é o Governo, de 
modo que tira de um bolso .pa~:a botar no outro; só perde a 
parte· que não é delle. · · . . . . . 

Ora nestas condições tudo . se modificou e o Senado vai vê r o , que · acontece.u. 10) .areamento .. votado para o corrente 
exerci cio fói além· da impor.tancia ~ue venho da referir-me,: 
~~n~o ~ c~;~o ~ue go~ ~~~!llo~ 49 dêcr'eto !!- ~ ~ 50'5, c!e '!Q ~~ 
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agosto dó :Corrente anno, o. artigo 2• a que se refere exacta-
mente ·ao Ministcrio do Interior, diz assim . · · 

«li: o ·Poder Executivo autorizado a despender pelo. Mi
nisterio da JusUca e Interior com os servicos 'designados nas 
seguintes :verbas, \!·quantia de ouro.e 94,800:042$156 papel. 

Eu não tomarei em consideração. a des•pesa ouro. Eu 
nunca, quando· analyso um areamento, procuro collocal-o em 
situaoii.o peior do que aquella em que realmente se apre~enta. 

ü aUf:,"'llento d~• verba o~ro provem da, passa~em do ser
viço dn ·esgottos- Jmportancm a pagar·á Comp. CltY Imprpve
ments _.; da Mini3tcrio. da Viação, onde antig~mente estava · · 
,collocndo, para o iM·inisterio do . Interior. Ppr.tant~ deixei . ·· 
isto de parte, porque o restante. do ~uro pou.cq d1ffer1a do· que 
era antigamente. Trata-se de premws, acqUJSICões para: a Es
cola de BeJlas Artes, de modo que são pequenas quantias que 
regulalb 30 :Contos ouro e que não ha necessidade de encarar · 
nu unalyse que estou fazendo. . . : . . .. . . .. · · 
· Pois bem o augmento do exerciCJO anteriOr <para. o exer- · 
cicio cimente foi üe 94.809 :O-i2$556 •. Que~ dizer que ·se au~ 
gmcntou de 80 %, de um anno P!J1~a outro. Por ahi pode :v~r · 
o Sena!lo como as cousas se modifiCaram" . 

o Sa. MIGUEL ns •CARVALHo.- Não·.houve uma exposicãó? · 
1 

O Sn. PAuLo DE FRoNTIN -··· Não, não houve exposiÇão; E' · 
apenas ··um credit~ !JSpecial que consta .do orçamento· do lute-· 
rior rpara· o exermcw de 1922.. ·· · . · ... ·. · · · . .· . : 

, H a· effcctivamcnte uma mrcumstancm para· que . chamo a . 
attenção do Senado, porque,. como· disse, não. desejo tomar mais 
negro o qu·adro do que realmenl~ elle ·s~ apresenta .... ·. ·. ·. · 

· Nesse anno .houve para ~ titulo 2f 7 Departamento da 
Sat~de Publica -- uma quantm de 20 miL couros; numero re-' 
dondo, mas houve sob o titulo -· verba 40. e sob a de:nominação 
·Saneamento e P1•opltylaxia 11() ·District& Federal e nos Estado• 
a imporlancía do 14.448:000$. Isto quer dizer, llOrno bem e.s
tabelecett em seu brilhante parecer· o honrado relator, que este · 
Depa.rtarnento da Sa'IUle Publica, abrangendo as duas . verbas 
21 ·e ·40 · .importa em· 29.529:000$, ou em. . numeras' redondos· 
29.530:000$, como achei .. ·· . , ... · .· .. · .. 

Mag ·o . que é mais grave é o se!l'uinte: àinda nesta verba· · 
havia despezas• Qlfe f'U · tinha I'echlmado. oo .sen~do ·.por mais . 
de uma vez e o f1z na Camara quando ;tive· a honra de repre
sentar o ·fo districto da Capital Federal,. contra o ")fi{)dO ·pelo 
qual são .orgamzados ~s nossos o~çamenúos.;. · N.ão <levemos 
misturar despezas-custe1p com a deSP.IlZB ,que representa: ca:. ' 
pita!, que representa valor, que conshtue .pa~te do p~trimonio 
nacional.. . . . · · .· , .. . · ' - · .. 

· · Ora, no orÇame.nto de i9~2, Vlotado .Pelo. Senado, ~~oontro 
algumas verbas ~ lffi'J?Ortanotas que, ~epresentam activo,, que 
representam .patrJmomo •.. _ . . :. '.:",.. · · · . . . . . , · , .. 
. Assilll. a~ do CO!Ultl'ucçao ·a msll!-llação de leprosoarios,, es

tabelecimentos de Jsolamento, mcdmnte. aocôrilo com os Es
tados do l\faranhllo, Pará, Ceará, Paraná a Minas. Ge~aes ·no 
.valor do.1.268'.contos. Encontro egualmonte a de cànstrucção 
de hospitlles de bubencmlosos no y.aJor de 1500 contos. .· 

Portanto, sem entrar no. exame detalhado de <Juttlbs ele
montas, que, na vorba .mat&rial, se poderiam considerar como 

. dev~ndq :e-;· inc~IUldo~ em capita.l e não ·ca~o ·«eus~élo e cor.-. 
sP.ryar,ão.• _, · · · · ·· · , · • · ~ 

·.·r ... 
. ,, 
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Hu: utna. somma, de mais de a.OO{.) cr:intos>Só, essas duas /·• 
verbas atingem es.sa. somma.. Outras .pai·cellas que ~e ~noon:-. . · ~- .:' .. ~; 
tiran!' em :pontos diversos, como na Casa de Detenção, e mstal- ·.' Nf~ 

-~~~e~ -~~g0Jo:~~~~ 6~eitas, como. tu.vandarill.'l, etc.'·\-"~ ~eXIle- .··.:_:_·.·.·.·.·_.:_.·.·.·_· ... ~ .•.•.•. ~_·:,::······_'·.·~.:··.·.~ •.. ··r,:,~.· ... ~,-_·.·.···,~·._· 
· . O Sn .. JosÉ EuzEBio - Isso. tambem augn1~nta o_ pa,tri~ .· _ •:_ 
moniu nacional. . · . . : '. · ·. . . .·. . . . .. . . · '. · . · · .. . . 
. ·.1 o SI\. PAULO m; FI\ONTIN -· . Úl'U,· ,O que aconteceu no anno. '' ' ' .. -~-~.\::!! 
cox·~enl.t> ·é que a1t pdroposil)ii:o5 . que v~ip ~. ,Ctoaméa.ra, · obl)godu· ,co~· ' .. ·. ···_·-.... :·:~• .. •-~.-.··_·.,._·· .. _:,-~.·.·.·_···.-_· .. ·.·.-.~ .• ~ .. · ... ~.--~.;:,-.~.:· .. ' · .. o scgumte resu a o: ~02. 34 :174$~.83, 'Is : , apezar .. e .. n .. o ·. . .,~-
.haver ~ssa verba

1
, que podbia.nü!J ~erdcons1 iderada;r·6.como;ddespez1 a,· . ". , ..... ~ 

JlO~·que apenas louve su stlLUl<.l!lO, e· a guma .. 1111.a;. o va or .. : . , ·:; .. :.· 
· .i:le. papo!- moeda· em · a,polices mternas ou e1:t.ernas; ·porque · . · .· .:.·/:_,ik.!i 

•· · . ::/,um· edifició con~truido ·agora: muitas ~eres;'-pessados annos,,, · . ·· ·'ll,; 
· oi .-terreno onde está localizado·. vale muito mais .do;que ·o seu, . ·.: ........ :~-~.: . .:: .. ;.:/-.~4.-_· 
primitivo custo. fi' o que :1centece · quasi' setilpl'e em toâos ,,., 

. , •.... us no~~·l•s .pa~1·:momos .. o ,nieu homoa'do·collega ... SeJIHdtJr;peH.i · · 
' ·Estado do Rw-de Jane1ro,. snbe··,peTfeitamente, que_.na:,rela- · ··· , 

. · "' oão. de. valores, . no . seu ba,lanco da Santa Casa, : a8, proprie~- · );~~~7 
des: hoJe- a ·ella pertencentes. u.ugtllentaram · ·e:rtraorotnarJa- , _,.,:,:e'~. 

•· • mente de valor; -e essa ·differenoa provêm só •da:> 6Cçito cdb: . · '·. ·~'),; 
• · t.ellJpCi.' Nein_~ mesmo· dá~ bemfel~I'I'!-8,. porq!le· estas; àS ~ais . . ·:,:;·-v.~ 

·· elas 'lezes, · vao se est.r!li;ando e premsando :,ser· rooonstrtudas · . . ·' · · -..;.?~ 
. ,, · t>m per iodos qt!e v~o de 4 .. a 5 aimos •. O val!lr :dll terretl,o é : . : .~:~~-·3 
... ll:!,le' P. extraordmarw, de modo _que q~anck?' .é bôa a localiza-: , , · · : .': X'fifulí ~ 

. , •. · .. çao· - é' o facto que ·se -dá· no patr1momo - ·em Jogar de _ ,. -6~18-. 
depreei ar"se, valoriza-se: Não é máo · empreg~ de. capi~al; ao 1 

, . : ·_. ·'!Í 
· contrw!lo,, é sempt·e um· bom emprego de cap1tal: , . 1 , • • ,, <·~;.,.; 

· o SR. Jos~EuzEBto _y, E.~. dá liceno~ :Pàraun!a.parte:/ . ; ::/~ 
. '.lá cm '19.21' se ·faziam .. despezas·,por· conta·da l-enda• especial .... · -.··~;;:i;;i 

. · ·para a Saude Publica, isto é, par·a n servlço:de 'saneamento e . ··:: 'i'-\'~~ 
.' propilylaxia.: ·.. . . · •. ).: ·. , . ···.: ' · .. , · .·~:•:;;{~: 

. .., ;: d·;&;O~il~~ .. j.lAUW DE F~ONTJN. f.}leçi>: a:~· .~x.· lic_enÓâ:para .·· ···~]:\i~ 
.. . • :<, o SR. J~sll EUz~xo:.:...: As ··ciêst)eias.ilão· o~:.iil àhi"~inisi: ·. ::;;~ 

... · · · : ·'~;nadas, ma~ ~o _orçamento .está ·1uma autorizilóãó .que tinha .Jâ .... · · .. :;,~:;:::.i&-•.::-a fó_rmu. derrmdll. para isso.. ·· · ·· ' .. ·. · · • •.. , . , · •· · ·:~:.Jil.· 
.1 . : • ... ': . d Sii, llAur.:ir oJi J..'nÔNTIN - 'Havia 'exactamente vétbas · · · '';;.'~iJ 
.' . ·' · · dstern1inadus .pura ll· Saude Publica no orçamento de ·.1920. -(~~~ 
; ·. · · . Sob·. (J n. · 2{ havia uma importanoia . para • o Departalllento·: · . .' :.\~ 
' ,< · NaoioJÍ~l.da< Saude ~ublica, .... ··, .. · ···: · .. ·• .. · .. : ' · •: · . · ·. o:_::,·;:~~~.J!1 . .· .. ·.· . o SR. JosÉ EUZEBIO - 1\. verba para suriearilf.mto l'lll'af .. . ., ·r~ 

·tem c n. 40; · ··•:.: ··. _,. •.. ·· .. · · · · < ,': · · ::·>ü:·,;..ffi 
.· ._. 
. '" · ;, o sn. ·PAuLo nE. Fno~írrN '-i. fio Deriartaillentb NacÍ~nar do ····;·.~ri\(%\ 

Snuôe Pnblica; sob o n. 21; já existia. a vorba'dc .6.105:000$, · · ... y,;~,i·~ 
votado pnm 'I 1}20. "'E sobre Pro'phylaxia · Rural, w.inda nil,o ': ... ··. (iff•~ 
ostandv ~t:eito~ os nccôll'dos com os ;Estados;·_,e. porLanlo. o8 . . ··: .. ·::!i~ 
oontracf,ó/; .COI'l'ospondentes,' jít havia• a ·quantia .de 159· mif- , , . · ···'\.fui· 
conto .. ; verbn votada. tl· n verba votada er·a~. de 2·.mil ·contos · ,:(::,1f.

1 ·para .inicio. · . · . . , · · · · · c · , · .. · · , \. • . < :\ftjJ 
.. O Sn. Jóst: Eu~u.Bw - ·Para· o serviço du Distl'ic~ Fer ' ;.;.;,'':~tJ 

(iP,l'lll. . . ' '. . ~, .. . ; -~ . . .. ' :~.~:.:?~;~· 
. . I . . I . ' ·'"1·'1-1 
.. ·S. - Vol. X, 4" •. < ·;:;;~~ 

., 

i •' ·· .. \f~·j-' 
' ..... <~··;\.~~~· 

·: ''i':'tf. 
.. : ::,.;;:~l' 
. " .,, .• ~ 

'':>~·: :t' .......... -
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... · o Sk. ·PAULO nt FI\ONTIN - E havia t.ambem àutorlzacâo 
plu~a· toztlr por conta ·daquella ·renda especilll que. o Congresso . · 

· t!llhti dei.ltlllado a esse serviço. .· · , · 
·. · · · \ · !111\S V;. Ex. ·.vne Vt~t' o-que liconteceu em rela~llo a essas 

.vr.rMs <lLHÍ nãG . ·são tão ·grandes· como pódem parc~er _á pri~ 
me ira . v1~ta •. Elias <'Stão fixadas · na tabella, elphcatlva da 

.· .· 'pi·opo.sicií.o~ da . Camai'U. .L10s ·Deputados. e· ellas representam, 
'pura os -15 EsLÍloos .. com us. quac9 já .houve uccot'l.lo, •fJUO sã!), .. 
Mituis :'Get'lles; f'aratuí, ·Pernambuco; Put·á, Matto Grosso, : ltto .-.:· 

· ~ tfe. Jnnillro .. Ceará, Alitgoall" Bahia; Amav.onas, Espírito __ Santo,. . · 
· · 1\laratthtlo,. San ti\ Ga'that·itta, .Rio Grahôe do Norte , o Parahyba, 

-·· · a·,imtlOrl.aneiu·dc _(1,,350. L'OnLos •. Logo l!ÜO -.· 4eixa do :.1Ja-ye1',· .· · 
· :,. _.•. \hi!l))otll\ :l'úr . outro,· lad?;: () l!_ervico.- :do. D1str_icto.: Federal, ·., 1n:-:. '· . 
. :· .::-t!IU'!li'JC \)lll!soul ·e -matertali'·nao•attulge ·a dots mJI contos, :9ue: 
. · . 'tl'l\ · vct'bn t:lc JJ.ro_ybyljixln, .porque a ·verba ti representada· em .. - · 
·.··L38U .llonf.Qs_~--·li~ .outra :verba de' ;\50 coJlt,os, ,:Isso r~,re,,L: · 

-

\ 

,. ' ~l'llltl unm· dim!nutctlo .entre 1\>iVIJ!'ba do :anuo J:IUSsado, A!l- ,mtl, _.:: 
'·: . tl '·,Uü\tus ·cmuos ~ a.; votada .para este a.nno na · propostca,o da· . . , , . • · · 
· ,~ailtat'll., ttU•J ullo attingc a· dois mil contos •. > A difi'orenca. é. "'' :-· ' 
' · :ll\lttl.i.~n&. tJélo i!egulnte: u anuo passado . i' o i· vofA(jó , para : . i ~ 
'llll~teto do servi~.ó no. Districto l!"llüeral,. uma :verba de doi8. . -. 

·, Iili!> ~Olltoe, . .\: 'dll'tel'fm~a tmf.t•c · us dois:· nu! ilonLos . é quasL · . 
. : nuUa•, porqúe ~.untlla. diffel'Cilça é de 1.51i3 contos para' o:·'.~· :-' 
. · • ~lê~eúliH!•4'36 ~ont~ pí\ra '!naf.erinl: E ,nsura aJlroposiçllo dá · · 7 

···: ~.~00 eottC-0! e.-450 contos. . .. · , . 1 ·•·· .- •··. . ·• ; ._, -· • : : 

, ·.·: ·iNI'io. bav:;portâblli;-(!UnsL-nenilUm nugmento; .ao pàsso·que _·... · ·. ·~ 
· · ;;· ser\i'éo ·do _pr:ollhYI~xia 110~ Estados. tinh~ cf:f(]ctivamente ·_a ·, ·._ :-, , . ; 
. · 1111a · V1lrblf ... aoorc!!llida ·em· 1~200 contos, agora: supprimido./·, e. :•.· :.: •. ·. · .·. · 

· ." ou e estava coit!!i@tiada liób ·o tituto··.:_ Propaganda nos Esta,.:. , ... ·-
'\ 'dos para novos ·acco!'dos -e .reformas. dos actuaes.- ··-.. , · .. ·:. · · ... : · 

· ·. Sllo. ·cssllS hs dê~pnzn.s à .. ·quh di!seJavn.: I'tlferir-me; as ou- · · · 
, trile s~o.dc ihstnllntlln; do eonstruccllo, ·c ,oomo já dis~c. mlo · :' ·; · 

as consiilc1·c. despretai:las, mas .p·aroellas do_ patrimonio - na-' • 
eh~nal, o' por, isso·\mcsmo ·J~.· havia' feito à. obesrvação. de·que, ' · ..... : .. 

,'' 

' ' ... 
"' 

! ,' 

' '·.' 

. ,' 

' ' '>I 

. 
'•'' "·.· 

··.·-.: 

·no ,ca&~ oonm:.,to, !lllo me .referia ao total das verbas. · · · · ·. · .. : . 
. ·... .O Senado; 'pelos dados que .acabo de submetter,á suâ con- -~-•·- . _.· . . , 

.i>. sidorac.ãQ;: j)ólie ve~:ificat~•quc .houve. um ·lliJct;escimo,·cm:nu-· .. _· .·. '· ,,;;·: 

. ' ~ ' ' . : 
. ; l,'n:it.'/-i 

',., 
·--~ 

. '-_···. )lt'll_ ros· rll_do'nd~~.':de .l __ 2. mi_ l<,.tonto __ ~. _ .portant_o-_._de_.. 70 ?I" · _so:o_·_._: •_ ,:_:_. •: _r __ ·.·. ·• ·bre· n·s"vorbns ·de i92t .•-: · · 1. · ··· .·.-•· ··. · ~. •· • .· 

. ·-.·· •.. ····O Sli:~~sE' 'ÊpzEil;o ~-o· nugiucnt~:pri~ipal. r~·~-d~ ·ahné!··. ·,-. __ ... -.· . ;: ... 
· .. 'pllssndo ~aro ~ste . . .. , '. " ·. . ' '' ' . . '. . . - ' .... · ·. r . . .. 

'-~:.· ·_. • h .iS~ 'iml.ci :~~ 1~,\~NTI~· ~- O'â~mcotô prinrii~~Í for :do .. .., 
': :ttlno·.de· f1!J21, para o:àe'-1922; sendo de 50'mittoncladas e' .· ,, 
•: t~ntos :contos/' a· cerca de: 94 inil, . besLc 'anii:o para 'o \seguiu-. , . . ': 
'tc;,"O·a\t!l'ID'Cnti'I;«Luui'Clunlltth' de mil<c ;tantos. ctin.tos- · .•. _ · • · ·' ·· 

.. · ' · Ó:'Sii. JÓsE': Euitia1ó ;_;:;<NesÍci (u;cnmcnto já:· os Lá ·~ecl~zid~ . • 
t ·~'l'bít da Sàude'.P\iblica:~·' · ::· · ·· ·. · . : 
,'oY<, ·'• :I::. • ,•- •' -,, .''_.- , .- ''_ • ·':,' ' •;:j•, '·.,' ', ',·' I, '•' ' 

:. : o.~R-. PKUJ.o,nEl~no~s.~Pérteibunentt.··•. ·· · :_ ._. 
-~•. ·-:o:sit.•.tos!!:' 'lliuztóitõ~L o' grnndo ·augmento do oreamt!nto_. · 
. ,'~e.,f9~3,_ ~}lttJ -oJ·de 1'92:!,· provplo da diírercntlll de .vencimen- ·. ·: .· 
. 1o$, i :- , , •. , ... : .. ·' , . . . , . : . ·. __ · • . . - .. . 

, • .. : (!, Sn: P~trLo DE ,FnON'J;JN _;:- l~xncta'mcnto, o · ausniento 
Jlt'tnCt}l\\l á~ ,orcnllltnhl de t92S1 sobre '0 de 1922 provêm da · 
j11b'ellt1 Lyrtl. ' ' · 

'1' 0 ' I' •' 

' ; 

' . 
.:.··: ,-:-1 ' ' ..... ., ':• . ~. ' 

.: · .. ·, 
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SESSÃO EM!:19 DU: Dl!ZE:M9RO Dli1 :1.922 
' 

, ' . I . '. :· '· . ' ,, .,., o SR. ·.ToSE' Euzruno - E outrú~ augmentos de vend-· 
lllento· •.. ' " ·:' ·: . '.-· .. . . ' ........ 

-. . , '·'! .:lo:··'" , ··' ' , .•· • ' · .·• , I 

' ' ' .. .· . .. ' ' .. · . . ' i 
·.·• 1. · .· • ' o SR. 'PAuLo nJ!·FnoNTJN .·-· . Esses. augrr1e:1tos dão um ·to

• .·. 'lal de. !LOGO contos. ' 8oniirinndo~se estes U. 000. éontos aos 
'· · 94 .ooo~.a que já· me I'IJfcri/ lm i amos; 103.000 contos, em nu-

miJrOA redçndos. ·remos,', po~·ém, '1 02.500 ;, A. differenca qtie ' 
.. h a, em cor:l'espondencia· com a crmtra-paJ•Lilha dos ntlgmentos, 
·.provem· ~as reduççõ_es · i'eil,a~_ P.!'incipalmente na eliminação das 
·.· verb~s :para• novas Jnst.alhJ.çoe~ c. cor~sL~ucções.:, .··... . . .· . 

, -. ... :.psn1 Jos~~.E~~~pJo,~Pert'eita~e.nte.·_: ·.··-:· ..•. · .. , 
. :_:: 0 .SR~ PAULO DE FRONTJN, .:.,.- HO,IO a nossa snuaçãq ~. pois; 

.. esta;: pí>r·queímlo ha.·mais•despezas de parte do .orçamento, do· 
'> ,·: ann,o,pa§sado,. vi~ando augrJ:)entar .o patrimonio nacional .. 

•. ·;·:;:',·o·sn: J.Ó!m• Euir.mo.·-·. ;Í'Iiio'ha esses augmentoá de des
:·: ,. .. ·. :.-·péia8; .. · .. >.-(.·_::.' .. ''_:_ · -' _..:· .·::·:·<·r·-. _, .. :. · .. , .. _,. ~ , . 
~-~ · , . ;·\o .sn:'~A~Lo ~&.FnoNTllV:...:, :\ sftu~~ão 6 os~,; · . 

• :. '(_ ; ... ' •·' -~ ,'' ,':' :;: ' ':,, _' ·,,,. ',- :·, '•. •: , ,;, :-' )',' • •'", ' -, ,' ' L ·, ' ·.: t" ' • ' _-._'. • • , • ' 

"'· .. · . ,; .. ''/.~Vejamos~• agora . aiJ;umas ·. ooserva~õcs 'Interessantes ·. entre . ·/c:·. OS·doti~·:.Q~~~~~ntos .; ;: . ; .. ' > ' ' . . · ... ' . . . . ·' .. ·, •. 
····· ':'\ . Na· verba n; •i não ll!l .. atigmf:in!J;l de :veliéimentoa. Consigna 

·· · . 'a_~· !Ue~mas :dgtaç.ões •do orç~ento actt:aL. ~efere_"~e ao .•sub; · 
, : stdio :,do.:,Prestdente ·da.l\epu~ltcu, lltte .nao .fdr. mod1f1cado. · · ' ' 

··· . . . :: ·.!.': · Na:verb~ n .. 2,'refcr'ente ao; ~flbsldt··J .d.l .Vice::Presidente da 
·· . Rlli>Ublica. hoU\'0 modlficáv.ões en( yirtude dá lei n. 4.605, de 

.. . . 9·dê-nowmbr{l'de !922.-E -um 1:equeno au~"mento, aliás muita. 
• :, 'justo, -por·que a representaÇão ôo .Vice-P,resi<lenLe ua -Republíra 

·. :: . : erà. 'inc.ontestnvelmen,te...iri~ignil'i<:ante. · . 1 
• .. 

: · ·· •· .'(>·Sn/JosE' ÊuiE~ro· :Apoiado~: ··• · ·. · .. · ·.. . · · 
··:;;·\:o:sii;.l~Attr:~·nEjfrioN'l;q-i .;:·vouimàis ÍoiJ~e: julgo qu~ 8 

•' ... ··.. .· :do ;Presidente :da'·Republiéá· é Lambem i'nsir;nifieanle. Os .•120 
•. : . . i •. · .. ·•· :contqs~ié~s.téútes _d.és_de 'á· pt~clam!u;~o da Republlra não c.Or~ 

1 
~, ;.; :•,respon.~~m • .'~s~J.Il~ame_~~; as n~~~esrda4es a~tu<Le8. '1 . ' :· . . 
. ·' . . . ; .:. ' o' s~: ~IGUEJ/:6~ CÁiivÁi,:·ifb. 2..:.: Muito bem. .' .· . . . 
)~'··: ,. .. (~'O :s~>P~~üLo:llíi'FhÓN~.iN' . ...::; :.-:: é' ~iuíio ·fossem ~s ,óutrn~ 

· ,., __ , :. •.verbas do: Pala'cio' e. )lugmen{o·.dc': outt'llS • .verbas; não :·e!·a ,pos
o.· ;:•i. : si\•~) I;' uo;cbefe ·dii Nação, exercer, o· seu cargo ·uigoamcnte ~ .·· 
. -.•. -_- ._ .. _ '·"· - . _, .• , .... • • • .. . 1 •• , , _ , • ,.. •r .. , . . , . . . . l 

·•· ·. ·.: ->'.o 'Sn.:MiÕüEt _DE Cmv4Uio .~Muito bem. Assim gosto de 
· ·-.•:.ouvfr/tima discussão, • corri · isericão ~do, -aniuro: · · ... 

: . '. ., ' · ... :: .· ... --."" ·. :.-' -:'' _:,"-_ ,·.·.' .- '' ,·' '',' .'' : ' ' .... _' ''' . ' '· . . . '· .. : ·; o sn,::)lA.U!,Q or.,.PRON'l'IN ~-· Discuio·dc llCCÔl'dO com a jus
>: . ;tii;ti,. :~Q}iô que; qu.and~ .se ,sasLa com ~o~lo .o. pessoal um.à ;;pm
. /· .·· ma: Q~ll! stimente, no~ orçamento: ?~ MuusteJ'JU .·no, lnLei'JOt' vae· 
:· ·.a··!I3·;t87, .pod~rmmos !.cr dobrado, ou _'pelo -menf:!S .au~meJl-: 
. . ''tadô o subsidio do ProsJdçntc da Rcpublw!l, como IuemoM com 
r ·-:· .·.o~ dos Deputados .o· Senadot•es, ·na ln·oporçao 'dfl. 7.5$ . para 125$. 
: ' hu\'imdO · tinl' acerescimo' :Uc1n · sensivel. . . ·. · .. · •. · . · · · · o 'sR: .Tos~ Eut.E~ió ::..:.. ·Nesüí sómma, que v. E~· mer!-
. cionà::· niio .eatão incltudos os. augmcnl.as do Corpo de Bomber-
.. ·· ros· Polfcia· Militar, .eto. · . ·· ·. · ·. .. . , 

···.i • ~ Q SR. ·P,\ULó DI~ FnONT!'N ..:- l~sl.ou ~.:xumfnaudo vm·bu por 
. verba,. e· demonstr.rmdo 'qüe, na úlinl1a upiniãu, u vet•ba·_n. ·i 
:devia set' a_~gmeutadu, apezur lll,l·llecessuladc da. r·cducçao d!l . 

. , I 



.. \ -.-· 
\ 

, 

despeza. Devia-se proceder do . mesmb modo como se· proce- . 
deu com a verba n. 2, que foi augmentada. de 36 .P~ra 60. oon- · · .. ' ·,. ·· 
tos, ficandô na .proporção, correspondent:e a~ subsidiO d9s CO!,l- .. · · · 
gressista.s. Este augmento é de ~oda a ~ust1ca; ·m1;1s as~Im nuo .. ·.. ··•·· 

· se procedeu em relação_,no Proside_nte .da Repu~hca .. · · .. ·· · 
· ,. . , A verba n. 3, relativa ao Gabmete . do Presldento· d~ .He- ·. 
· p'ubl!ca, .~ão soffreu:· alteração. A despeza, co~ o ~alnmo da • 

· · Presidencia, entre o anuo· passado e_ o :.ll!tual,. n.ao s()ffreu ui te~ · · · .. :. 
a-acão, como não soffrcr:í. ~~dm relatcuo ao prox1m

1 
o. ~na é, di)· . "• ... · ... · .. ·. 

265 contos. e tem-se manLI o nes e .mesmo vam•.. :·, :. · . . .. . 
·; ' A despeza com o. subsidio dos. ·~eJ?adores .ora, no ·exerc!c!o : · • 
de :1920, de· 774 :900$000. ':l'endo s1do ·augment.ado •o. subsidiO . · · ·· 

.. .C,le 25 %r ella passou a ser de 968:625$000, Esta já·et~a a ~o~ba. · ... . 
·. do orçamento actual, e é .a. proposta: para. !J. or~amenJ:o."vm-..... , .. 

·douro · · . -' : · · · · .. ,: . ..: • · .. : ·: • :. ·. 
A' verba xelativa á Se'cretal·il~ do Senado é -nina ·das.·póu- · \ . 

cas em que liouve reduccão. Eí'fectivamente, ''!lo -orcaínento· ·. ·.. .
actua:!, ella é de 1.52i :!15$530. ·Passa-a ser deL426·:5i58530, . ; 

. pela proposicão da.·. Climara :dos. Deputados; ,Achei·.·,este-.:facto··." \· .. 
·muito interessante porque, eri1; geral, us despezas · desta '.Casa·· · ·, .. ·: 
são crescente e'sei.que o.mt>trhonrado· collega,de'·bâncada; iião .. ;.··::·. :··· .···· 
de bancada do Districto Federal, mas de/bancada rta. se·nado;·: ·:· . · 
'tem-se manifestado, mais de uma· vez, sobre. o assumpto. Este':,'·:· 
anno, .l!inguern poderá at.irar .· pe~as. a~ .S.enad·o; • porque, .l10u;v.e .·. ·.;: : 
reduccao. E' verdade que·.nao·.i'ot. grande; mas; como se, trata:.·:· 

·'," 

de urna questão de curiosidade, tra:tei 1de.ver.de óride pr,o'virihil ·. · 
·o .gasto que ,desa:pparecé~! ~igo_êf~ancall!ent~ ·.IJÍ.Ie' ,extl~anh,~i.;-:··· · .. ó: 

o facto, porque não :tomJ!l p~jorte, na votacuo do: orcarnento ·.:VJ"' • . . . ' · , • .. 

. , 

'gente. Procurei indagar de onde, pt·oviuha eRsa· diminuição: .e : ::: ~·.· .. 
consegui conhecer. sua or.igem .: -. ~ , : . : .. ·: :i ·.• ... :, .:, . ,. · .::/. :·· , .:: · . 

o .SR. MIGUEL ~ll 0.-u:\~,\l~riO- ~\~~- m~lle enr:pêctl'á··Íiur~~::<!::-'. ' . i 
., ' : .. ' "· • • '• ' ' ..,:.·.. ' ;. .. •. , •. ' ... ·• •. ; .• •.• . "'. ,. ,.j., ..... ; '·· ' .• -', ., 

. . o Srt. PAuJ.o IiE FitoNTJN .;;.;..:. A l:lin1ii1tiicão prôvêni''iie' que . . ·. '· : 
···_o. anno passado ,figurava p.ottotal··:destà verba;a quantia:_dà'" ·::·· 

.45 :000$ para. a compra de.· um. automovei·destinado :.ao·, Prll.: .· · · . .
sidente da Casa,. e outra,, de .. · 50 :.000$1 :.para· as ;,doSpl!~âs ~(lbm a':> ... :,''·: :'' 
rrecepção dos parlamentares :estrangéu·os; · durant~. as .;festas ·do.<.' : ·' ·' · 

· ,!Centena~io .. -De. modo que· est~s'.duàs. v~r'bas,\nulll:: .f:otak"d~·· ::', ,· -,: / , 
-95 :000$, desappareceram .. Devia' .restar: ·uma. economta: ·por-:: -.-•. < 
. rtanto,. de 95: 000$,' m~s; í!)felizme'nte; nos nossos Ot•()amêutó.s, · ~·. · . \ 

· lha m~a cousa que faz.:lllmta. falta .....,., ó saber-.s.ornmar .. Em ge- ,. ~~ ::-1 . ::. . .· .··. 
ral·nao .se ·sabe sommar., >:.:. · ... ·::'': ·.··: :,·, ' : ,,(,: .. ~t'~:'-:.:·•· ' .. : ... (::: ',• 

. . o Sa. •Josi:l EUZEBIO ~ Quasi sempre .se :diiO\.engalios 'dê' ·. ·< 
~Somma. . . ·:- ·. · _ . . ·--:_ .,-.. · -_· · ~- -~:Y· :,.-- .. ··-< ,.:: .. , _ ~ \ .,~-----~- :· ·_:" _ -_ ... :·, _,. .. ::·_;_~,.-_:;-~:·-~-·-::·-.'..:.·-.:~··::· _:·--. ..,:~·_;_:~-- _,, ·.:·:-::- / . 

. . . 0 SR; PAUJ~O DK FaoNTIN, -'-.Acoiltoce~ que houve uni:erro , · . · .... . :. ·:: 
de 400$. A: economia não ó de95'. contos,.íuas:do:94:600$000 .. ::. .· :., 

. ·: Passemos agor.a ,á ·vet·ba 7.•, . que ·trata :. do/subsidio. :dos· . ·::·. · · 
.. Deputados. •·. · .. , .. ·: .:: ... • .: .. , .:·. · .... , · :·.>.,.,· .: .. :.: _ 

~a verba:..orcava, em '192Q, ''e.ra de· 2.607:UOO$,··pois· em . ·:: '· 
relacao a ella occbrreu a mesma 'circumstancia flUe occorrcu .. , · ·. ·· ' 
com a o dos. Senadores .-.!'di augmentada· de . 25 %. Esse au~. · · ~-
gllJJCnto; determinou a elevaÇão. da cifra a 3.259.:500$; A verba·. . .· " ' ./ 
votada.. J!.ara o cxercicio .de 1922 é a inesma que' êonstà ·da · : ... 
!Propos!~ao da Gamara· para o exer~icio :de :1923. Exn:mitiemos· . · ., · 
a. seguir; a· ve~ba relativa. ú ·Secretaria da C amara dos ·Depu~ :' .: . 
tado.s .. EsLanao pôde deixar· de aOO!lJP!!nhar a regra. geraL .· · 

. ;Bavta extranhado a do Senado; aqm na~ · extranhei. . . • . , .· ' ! 
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SBS!lAO .l':M 19 DE· DEZEMBRO DF: 1922 

. . '~ .. !~· 

.......... 
·,'P. 

J 

......... , .... 

o s~~ Josl~ EUZEBI~ ""7'. o augmento :não é grande. . ·x:~ 
.. . o SR. PÂÚr;o DE FRONTIN - Mas, em todO o caso,.mostra •:.:í~: 
.Qüe as de~~pezas .forem sempre. progressivas. :. ·. · "< ;~_.!~&.; 

·· · · · · .. ·. Agora. é de _1.803 :574$218.· ,Porque, eom_o JU. ·diSSe, gosto . 
de •sabor de .onde.· provêm os. augmtm!os. de1-me ao trabalho ' · · ' <ii! 

:· , .de ,pesquiza. Assim, posso\ il;l~OI'mar ao .• se~do .qu~ .esse au- ··(<?li 
" ' . :· gmento '··provém CUJ -. :i\11 pnressao de prlmC!rOS . offlCia6S, • au- · , ·.:: ;•,&!. 

'. · gemànto :de- quartos; el.c. ''Ainda assim Ililo dava·. para a diffe- . · ,, -r·:~ 
..... ·: l_'eilca · .. · ··.·. . · . ·· . · .,.. · · · ·' · · . . · .· ···''1><: 

· · · , · , E por qúe queria sabe~ ~ razão de ·sei· do al!S'!llent.o total, ·. ·.<:h~. 
I .• • '. chegúeFao•resultado -deseJado~. E' que, se vae.: comprar um · .·::t~ 
·. _1'., ··automovel para o Presidente da Cama~a,-para o;que se con-: · , .·,.;~:~ 

: .·siS't}ou no :orçamen;o} ,Qu~ntia~d~. 30 coJit?s.,: · . · · . · .. · < •• • :.•;:;!!: 
.· • · :·>·.:. Tende~.sido .ndquirido.p·ara as festas do Centenario tantos · . ::.;1;~ 

, .. 'c,_: .. ·.··· .automoveis, um delles podia ser aproveitado a este mistér., : :•:.'K,j 
. . Bastava'!!, ,talvez, alguns li~iros repareis .e ;tudo se con!liliaria; · .·.'.' .•· ._.'.:.·~.•.:_,_: .. ~.·~.~ .. -.J:·. ·,. · sem. muttas:-despeza. ·:Em·todo o caso ,não apresento emenda .. ~~ 

· · ·.. a respeito •. ·.:Jlllrgue são pequenas • despezas no total. ·e a. Ca- .. · · .. -.·f!f 
. <mara póciO!;julgar perfeit~mente~ • que .o seU' Presidimte. deve· · ·.; . ;,:;r~ 

.. J,er · .. um ·automo~el novo:: :obser~o. simpJesmente: que .. com . · . '"~·* 
· ·· . 30 .·ctmtoii não: {J .compraria;: "Si quizer . ter .um bonito ha de / ... · ,. j;~~ 

. ~- gnstat• . de .. \O .contos .. para · cfma: • · ·. · .· · · · · . · · · · · ····w 
·' .- '·,;.''A verba .. 9·~ ,.,.. .. Ajuda . de. custo aos Congressistas - não ·- .. :l-~1· I.: > :.>soffreu: altt)raeão•. E! .. a mesma con.starite. do. órçamento de.· - ', .-,··!'!(·· 

: ·. ·· :.: · _.,_1920,' '.é_ a. dQ- actual, .. e a .mesma mantida na ·propoSJ"ão da C a~ 
' 'I( ,, ' :.,f.""'~ 

:.· _:·· mara; .• >.··.· ... ·.·-· .. ·.·· ·.'. ·· ... ·-.·· .'. .. . .. ' .· .vc-.$~ 
> -.- . > N~· verba; H~ ~ Consultor da Republica -· _a dotação era • · .>_i'kff . 
.. , ·ap-enas de 21 :600$ em, 192(}:. O ·senado sabe que os vencimen- "i~ 
· , . : toa· desse ·funccionario: foram· atigmentados, -de.· modo .que ·a. ::~:~'if! 
· . verba.•passou· a''3.8 :600$. t• :agora. eleva"se a. H :000$00(}. Está .. - :c')i® 

__ ,· •. · ;n,a r~gra :gera~ : .·SS~i~~a. s~mp_. ré p~a cima. ·,· • . /. - : .. · . . · .; >1!/:r. 
. -~L\ 18 - M . ·c. . . d 'd t d , :>-~-·~WI!.! 

···-~~e~it1íi!~~·: •. r:!.~f~\~E,· -~-\~v~~~~o·.-: .• M~n~s ~,' o_ Pres1: en.e a. · - /)~?. 
.. , • 0 ' 0: Sr,•':\PAULO 'DE 'F!toNTI~ ~ Merios a.· do Presideni.e da · .. -:J,~ 

- ,.,·.·. a.ep_~!~%~ srf:~-~~~~\c~á ~~~~r~!.~ .~;tt~n3~~rg~. ~i.~a~j~· l'éis . . . ...• 'i.1~~ 
·.. .d9;·262 :2141t.t1,18· .. e.ll1 . .192,0. \Na p1

1
:ogrdessãt.•· sempre c

0
rescenle

1
. d
6
a · ... ,·,.;.::i~ 

,. espesn .. a mgiU';no OI'Camen.o. e.1922, a 2;3 9:364.,1 ., . · . · ,-·~:''\··~ 
. . ... Tendo agora: havido alt.era~ilo~ dos :venoimentos dos .magistra- . ·~ t.·' ·:!.%; 

... '· •. c . dos .'federaes,. ele\iou:..se .. B .. '2.85.J.:293$318'. Quer rlizcr; que . I ... ;:~~:/; 
: .. ' --; :hO!,Ive um auginento de '544;929$202. .. . . · ·· . ·• · · . · ·.·;,~& 
· .. ', · · ' ::. •: :Verba 13/-.. · J~nitica do Dist.ric.to .Fedoràl: ERta. -vet•ba era ·:•!!·~~ 
·, ·'.: de 1_.556:4~5$H8 .. ~rp 1920•:•Com,a !epdencJa que houve, a >· \?~~-
, . : . partn: >de 1921 •. :.em 'augmentar as ;:Iespesas. passou. já no. · . :·(~· 
. ·, ,exe~çicio .actual a, 1.767:335$00: .. o·:grande .augmento de.- .• ·.·?3~ 
< .... venlllmento v,o.tado· pelo .Gongressoi medida. justa e. .de h a · . . .. ,,1_;~;, 

· ;:que hove um augmento de 504·:335$068.- Sensivelmente o '<~\§!Z 

,_. ' . 
. : ,•· 

mesmo nccresciino, que.-se dou .na verha .. da .Tustica Federa!.. _ ... ·· !.·~ 
, ' Verba 14 - ·A.iuda..de. eusf.o .. a-. mag-istrados" E! uma verba · · ':1!;~ 

insignifica11te. Elia mesma'. não se. onàotitra no· oroamento de . · ·.:.:di,.;. 

·!~~9~~n:~8i~l'~o~~mtft01~~~~~ilao~~n·~~~~~~~~go~{t~ 1!~3~;,;~: \ . · ··· ·. ··.:········ .. · .. _·.'._.~:,_:·.·.f.~.-,~-~--···:·.;."f:·.··. pat•a. !i :500$000. Tambem não sei de. (lnde proním essa. mo- -:-
flit'icacüo. Provavelmente essa· dimimlir•üo em stm origem no ..••. 
desejo do cortut·. Mas me lho!' seria eor{ar ·nas yerhn~ gt•nndes ·. :· .. ê~J; 
do. quo. nas pequenas, porqtie os 1 :500$. diminui dos. nest.a '::·:~ 

:~·;·~~i.( 

. :::..~(~~7~ 
' . . (\.~ 
' •.. ,',.f:· 

. . .. ~·~·1;~ 
... : ~.;1 



. ~· 

verhn podem fazer fnlt.n, no passo qnc,'enLout.l·ns que tom d~-.. · 
ta~:õcs rlll ccnt.e,nas de crmtos, um fJOQIHJDO Clnr.tc ·:passar!ll .. 
quasi despercebidO. . . . . . . . 

o SR •. -.Tos1~ Ewamro . .....: .Nnt.Ítrnlmllilt.Q vorificou~iJo sàldo · 
· c dàhi o corte; · . · :. . · · · . . , .. . 

: · ó SR. ]>,mr,o nll FrroNTTN. _:_ Vorll~ 15 -· · Poli~ilt d~ Dis-
tr i c to Feclcral. · , · ' · · · . ·· · · · · . · · 

. . · Em 1!120 est.a: v,crll!l ora rln .8.102 ;~8·1$000. cm Hl22,. t1-.. 

•: '' 

"r, 
· nha Drogredido para 8.üG1 :750$; c para 1923, .a propos1ciio 

dll Camarn .a eleva n 8.9:l7':20R$OOO.· .Port.nnt.o, l:lm um 'cros". 
Sl:lnf.c consfnnf.Cl de, um n.nno pnrn. outro, ··àrn'.riscnt.n tlgorn ·ii , .· , , 

··.·.·. uug~~~~n ~t,~1~~s:ogSÓJrí.ÚvG 6ppór•f.t)nidncÍci:c~e ;fu~,f~r~~ .. · · .. ··.•: . 
. . rir na 2~ .. discussão, na: ligeirn polostr·n·~quo entreli\'O com·.,. \ : .:>:.:·. 
· meus illust.res collegns; pedindo .riara r lia. agora .a ·,nUeno!lo·.dC! , · . . ·.\ . 

. · .. meu .illustro amigo; .o honrarln 1\'elntor·rlo orc.nmentci do-'.Jn,.,.,. · ::·· .'., 
·. · ' terior. · · · ·. · · · ' • · ' · . · . · · . . . · · · " · 

Trnln-so. rla ·Policia Militar ... '.· : · ': ,. •'·\' ·J·: .i:.- '· ·. ::. •·: . ·, 
•· Averba i(i'crn do.1t.072:89,1.,51!i, vnt.nrln,pnrni,1~20,;t.míclr) ... , '· · 
·,pil~sado no ·rxm•c i c i o nr.tnal, para ·fL21 . .\ :titYl1*9to. com· .1r at1to~· .. · 

<. · riznç1i.o . dnrln pnra reorganizar>·. c~sn·. corporu~.ão; .; · ~ , :'::,. .. ;.• ·, : ' , , " . ,. 
Eu. achava, melhor qué, qnrmrlo · nóA' /lermos: llll'Jll :autor!-(.. 

znéão pam reorganizar tnl .. ow qual servi~o, .. dnrmos no.· me!l!n'o:• 
tempo nut.or.izaclio .pnrn · !lÚgmé.ntnr a dóspozn. Sorln· mais;ló7\, .· .. ' 
gico .. sobretudo .·mai~ vcrdndoiro,: ·· · ... · .: ... :,, : · .· .. ·.:::: ... :. •. , ... .;,· · .. 

. . ,. Naturalmente devido a essa nut.oriznl)iio :n .. yorhw' pilslf:Jti ~c · 
· para 1 L.· "3 L ·6"0"''>9 " •· · · • · •· ' · · · · • · · · · · · · · · 1 · .... • · / . · :.lf • ._.,•J. o •r ......... .., •. ·'·· ,.·.· · ."·.~. . . · _. ·: ·· .. · .. ·,· .. ·<:·--.': _ 

' - ' ' . . ' ' .-. . '. ' .,. __ , .. :-\ :-~ .. . _ .. ·'-'·1 • '' ... 

· . ·. : O SR .• Tost EuzÉJÍJo c-:; Cnnêórreu Jdmbóm pnrâ issó o àil- . ' I ... ,· .. . .. 'I.-··' ',_ ,· ' ·.,·.~ . ' ,•, ..... '-'~·o.'' .• ,.: gmen,Q uo, vcnCJmemos. .. · .. ·.·,: .,··.·.:·· :.;•: ... · ·. ',,::,.-... ·· , ...... 
. . · ·. · osn.' PÂbr.Ó ~E Fno~N- -··. · .· Emprótíorcãô.lriílü:o·riíeiiô~;·o 
... , accrescimo. que lllJgment.o se :VIlri1'icn · .provóm.:cto· !14gmento 'dà: . 

,, 

, ··foz~ça: ·:,. . ·._.- ....... · .'··_:·_.-. :· .. -;:. ··.- ·· ,.-'.·.-.... \:--_·!·,.·.:_;_.:,\>:·._·:i· .. ~·-'.-,.:·._·j·~ .. .::-~:-::-_< ._,_._'::· 
· Jú. f.ivA, SI'. Presirlon t.o; opp'orl.nniduçle .dl:i ':inosh:nr. ··ciúe:· nilo '· · ·· 

· acho. absolut.am~nt.r..rnznnyr.l QJH\ ·m.Jfrin .llri~e iloin~. ~·9.ti.~,se.· 
apresenta, commlernfln ···.liio r.~ngg~;~rarlamrmlo •. por .• pnrl.•vdos , . 
que 1.rn1.em a jmhlici:J; não fió '.pi>.lo Sr. ,1\fini~l.ril.•dfi .Fniendn;: · · . 

··como pelo S1· .. Rfllnfor qun. :1.em dism'!Jirlo··o,.·assumpf.ri::ii'li"Cn~:· · .·· 
. mar:a d~R SJ•R; Dr.pul.nrlris1 ~r'Jn. oecnRli'lf! cif1'!!9''procejlor i(!'~ri(~ · 

.gnmzncocs .. E .lorlos nll~ sn!Jr.mos. :.como :.fncJTment.o;-so, J'osolvo' ., :· 
essas onr.~l.(irs: porquoi o quo so 'Mt no 'fJ~Qt'flild,.,dà-so t.iltl1bom'>·-: ~.:. ·. 
nn Policia Militar. · :.· :, .• .. · .. ·.· ·. > '•. ~ ' . ;· : · ,: :·':.i"·.' ... , 
. 'No OT'OIIl:nento nós podomoll roduzir.n vorplr:.snm titlll o nU~ 

· moro de. pr1wy,a rio prnf. cOI'respondn .no drlr.rmlntidn' no re!inln~ 
. me.nto. IOwn, n policln mllit.nr qtin~i· nlio ox.isto.sl'nno·nos.qüar_:, 

,teis, n . nilo RC\r o peqnon() :.nnmnr~' ~o .nracns. oricl!rr~l)'!ldlls (}Jl 
·tomar conta do um ot.rout,ro cdi:f!c,Jo.''' ,.-•. ·.-./ .·.··· ·' ·.:·· .. :;:.·' 

,·: .. 

······ 
·. ··'· '· · · .· . o· s.rl. JosF. JMmrlro :.._.·.É' ··11inn., ·riíiosÚto · dléa~~i~ist~nQtt(l(1· : . 

· .· . . Ó Sn. P,\ur.onw FnoNTrN.,- ltngn~a-sf1 \;;~Ex.; é um!l .,,:. · ··.·' . 
, quo~tíío do nnmnm. O ITllf! qunro .rlf?.Ar 6 qno nodP-1'-!Il~laJ,t:imar, ·' .'. · 
. om.J 1olnei'ío .i\ policin. mllilnr. a masmn mndida.·que,ostd.·t.0mada.· , .·. 
· 'llunn!~o no Exnmilo .. om que F<rmdo o nl1m11ro de prncn de 5,.\>. e · • ·, · 

ft•nceul), em logn r d 1~1 o n viJrbn qnwfôl vof.ndn o qunsl de me- ·· ·· 
· t~riQ • PodN:~mos pro~odcr do mnsmo rüodo. oóm n. pollcla rnt:. ·. · · 
ht nr. rcdtmrydo n d~srpeza, quando n!io permnnentemente,·l)e!o · · 
menos nll le1 atrJlua . · '· · ·.,.-.. ,.,....,~~.· • · · · . · . 

'. i f ' I ' , . :', ·~ ' ' . 

. : \ ,. 

,.: 11 •• , 

~. :.' . 

' ,;: 

,•, -
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I fl!i:SBÃri r.l\t 1n DE nEZJ'l'ltlJni:i DE 1922 . . . . 

. . · • ()1 Sn. JQR)i\ EuaEilto -:-. A poliçi~ miljtar é uma; toroà per- · .. ·. · "" :;·\)~ 
.. . . manentn. :o Exm•cito nem ~empro., Em lll~l .d4-~ IUtl)rlz~~. · ·· · ·· .>:~'F' 

· · '· . · (lilo ao Govorno .para. nugment:ir em caso 'de neoessj~nl!e. ·. · · · · .h-J:·t' 
· · , .. o :sn.IPA11Lo DE FnoNTtN -· · Os qundios do E:ter~itq i a~igem, · · : ·.;;j) 

pela roo!'ganízncllo fcit.n, 54. poo pracns •. Esses IIIllll:lrQs; ·aom a· ':::.if) 
respootiva. offíelnlidMlo, est.l'lo· Qr!l'nnir.nrlos, mns nlo tem o n'l}- .-- .· ';~;2: 
llJOI'!) df!_·prnnns oo·r. ro~ponclentes. : · · · : :•:"~l. 

- < v ~~ 

·.. :P S!l· ;To'aÉ ET1wllo ; Os cffeetivoiqtitÓ estllq opjnplet~~ · . . . 'f'ir' 
ITIIlllto orgnnifllt~!os •.. · · ·_ . . . . ·· · . : . · ; • .. · -

·,·.:· 
.lo SR.· p,\úLO -n~ FRoNTm,_,;_'JDu: não dig?. qufl se .. tnon nltp~ ·. 

·· : rações nos quadros d~ orgam7:acão, mns~po4ta;.se r!ldll,ir. o nu~ 
. · mi! r() do Prnona,. ·.!!em mconveonr ente . · •. · · . ,:· 

' • . • ' . ! ·, ' .· ' ' • •· . . ,· ' ,' • ' • • ' .•• • '. " 

. : . . .. .. . 9 ~~~; MIGUEL ll!l:, ÇAJ\VAf,Hp ~ Qual} Ci ,n11~er? d~ pr~oas ? 
. o SR, IP'AULO DE FRoNTIN -· 3A25.. ... .. ' ,: . ..... · < ". I 

. . . . . · · .·. :o policiliment.o é feif,IY pela policia olvll; a pollciri ~Ulfur .·· ·• . _,,,. i;)S~ 
,, · sr,$ a cavallerhl..Sffai a ronda da cidade; · . ·i· · · ··: . · . , . >.>.f!~~: 

·:-;.. · Nlio· 'ha 'neooesfdade de .,bstruir.: Nilo quero !!!Ítl'ltr ntl - ,·:,-:~,t 
.,. 
' . 

questão· :politltin.. -.:E;stóu examinando a questão oroamen·"'"'ia. - -· ... ·--~~--!~_;, 
dii'mooo qüo pc(lo vénia.· no'honrndo relat.ol! pnra· a~aim ·coni!i~ . . ..• , 

. ', " dera r, ··-( : 
1 

· . , I • , : • . •. ·. •• ;>"<· .·. .. . · ' . " :\~~ 
I . q fil!\,;,~01'\1~ '\i:VZEfiiri ,.:__'As: CQO~if]l)r!I()ÍÍCS rl~ Y·· Ex. serão .- .. . . •'))\!;~ 

·: . JIQI'•-!fllrn !ey~d!lSn:o)~r; -Pr~Jqe~t~. da Jl,f;lp~b,h~, : . .-· ·- · · · ,, '\t 
· · ·O Sn. PAvio DE. FRON1'IN - Vêrãe, Portanto, m•e, -do· BÍllll' _ . , · · -.-~;(i~1,: d o r.",.. < • • • • ·, .,,~ 

I • • paa~~~\Pe~b~ ~~~e,~ g~::~~~f~niã:~ ~o~v~ ~Jrtia- :pf.q~cnn .· ·._> ..•..•. _.·._·::.-_:.·.~-··.·_; ___ ·.·_·,• .. _~.~.-.·~-'.: 
- l'eciüooúo. Eát'l'attingJu a-· :17 4 :'928$~33, -.· · ~ -. ~:; · · ·. · : · ·.. < .·· . ·:.~ 

· . · ·: ·, .i\ohnnclo intoressant.e _o~ l-n ~~~ducciío. procQi•oí ·a: Sl.1a causa ~ " . · ,, r;.1·:~~ 
.o vol>lfiquol que :i\~uma.-dnij1 Jn!1R econprni~·~ nqniinna11 .'(lú appn- . . . -':::_i.:_·._;t_.~ .• ,W.~.-•. · 

, . rentes,· porqtjo Ó. Uf1_1a ·rodp~çilo di} deRpllill ,que ~~ _iqi!Dl'Jl~rpu . • , •... o/ >:J.~"{~ 
: 1 : . ao _pal.t•Jmonw:.: · :; : · . :" . ·: :';: , ... . - ~ . . . . . " .. ~ 'i·''1ii 

- ... · Effectlvamenf.o, na verba, votada PUra, este ,anno/exísthL. · :~,~ ... :~.i,i;~-~ 

·'. 

<. umn-.vor'hn·.dr.sUnnrhf á instnlln~ilo tln nma lavandi'Cill i'. uma: .• i;; ·g::i;~ 
: · .' ,· cóshihn a vapo1',. qti'nnf.in'o~s·,cqÍv• ,1 ~vi~ívo·lmmil_e·'a diffr.r·en~a .· . _:· •'-i~flj; 
··.-- · .. ·. :. Q[.ltl .. i.)IIOOH.Il'~i. •.·· Pn m_ nrtn IJUfl ]liifi S(l. p6dt1 :{I jr. .• r. r !llW ~o rêz • . . . ; J·,)~j' 

_: .. · .. mnn.: l~tlfhl~()IHI;. f]ll' · 17 ~•:: eont~~;. P.~rqno . r~s~~ 'm~IO()I'RI)lllll!.O.S. . . . :.<-;.,:;~~ 
• .: 

1

• : l'UPl'~SfllliRmi d1• ·fllQ(o, oj)!lil'll)101'11fl. rtn·. llllCIIQ, !lOIR, p~las lns~ . : ·-.J.tl.~.~~-
; . · tallaQÕ(ll\o' .. OS;, fnQChinistqo~ ll O~ f.errel)QS, corri l.l f.Omp(), . Sf:. . , .. -,1,,<'1 

· · . YRIPJ'iRat!l• v.inclo à l'f!PJ·'n~rntiir:· \·~l.!ll'. muíln JÍ111Üll' •. :, · . · · · .·· .. · .. ·_ ... ·:.<~ .. :,',•,_::;_~_.1,_,:~; 

. ' 

: . · ·llo~ eonl!cguinto aM agora R6 .encpnfu~tmqs .duas I)COII•lffilll~ · .· • , ~ 
,. · ~:~ .~ 1~~~st(!~tl! da vorba_Jl·~ ~Sil~fllt~ria_ do, ~cnndo», .. o. n •ia· ,/:$1~~: 

· · o sn; :rosÉ E:uz;nrO :...., E; ~o-m~rt1 itmll .~n~n~min; IIP.sde >' i':'~~~ 
· qnc.S(l dc{x~. de',dlspnnd~r; .' · .· · -·· .·. ··, ·· · · · . · . · 1 . • '-;<'~i~ 

.·. · Ô s~>PAvr:o D~· 'F.n;m·~m .:_ Eu n~o chnmq ·n isto Clllono- · . · .: ::~,·-~~--~-·._:_);8\,' 
miq. E' lljna·. nfio ínccwporllCitO no pat.riro'onio, ma,~ nilo. é o •l.ll 

~~~); c~~o0N~To~~lJ;~;~~~f~~~J~lj~~~11cb~?~~~~:no~<!~}~~~·~r:~: · ·•· .. :·.· .. ·';;·:~~ 
tavnril COIT\ o oust.nio ria Onsa' dn Plltmi'çfio, AredUl'{\ÚQ qun 'se• . .-il!ii'i 
fe;i. roi de ;17 4 contos q(!o f(l~Prn· porte do pO:tl'im'onio dli · Ca~n · . ~. ~·;:::;~ 
de .pct~nçun .. Estq·.nnno c!lmo ,j1\ se'nchll prompt.a está instai- . . . .'.:;-,W,í 
lil~rto. nno 'hoU\"o n~"essldade d~ r~petlr' -~ verba. E', portnl!tQ >: '·':t:'~ 
Jma ecoJlomjn apparehte. · · · · .. · · . ':H~~: 
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.· .})assemos•:á outra verba-a: da Casa de ColTeociio. A verha 
da· .Casa·da ,Çorre(){;.ão no'.-,orçnmento de 192() .era de réls .·':i.· 
717:280$526. .. . . .··. . . . . . · .. · ..... · ' .... 

.··. ·· · • Elitjl :vl~rba Jó! reduzida a· 682 :()74$860, no orçamentD vi .. · 
gent;e ·o ngom. foi elevada a .704:340$000. Povta.nto, é uma. ver.. · 
.hn em .que hmwe um augmento de 18 contos. . '.· 

·.. A verba 19 · é a rola.tlva' ao .:;\roblvo Nncionai que tinha 
a dotacllo de .209:6!8$118; no·orcamento de :1990,. No aotud · 

. Joi .elevada. a .217 :826SH8. Agora foi. reduzida na proposição 
da Carriara paJ:>a 290: 320$~ h'vend:o, portanto . uma economia . 
de 17·500.000 ·.··. · · . · .· . 1 · · • . • ' ·. 

· .· .·· V~rba>20" • .._ Assistencia a Álienàdos.. · · ·. · ·· ·.· ·.·.. · . · ; 

\ . 
·' 

'. 

·, · No orcnmento de ·1920 esta verba era de '3.453:923$994.· · '·. '· . o anno'pnssado ~Jr.vmJ-~0 n, 4.604:056$744, e agora, pelo. pro.:' .•\".·· 
. post.n, tí·rJe•:t.~085;2l8$624,· quer dizer, .houve .uma eoonomià · .~ :.'. · 

· ne•-51R:838$1!íO·.· .. · .- .•·: .. ·· . · .. · •·. ·· · ··· .. · · · .·.- , 
. : ·- O motivo dossn ~rnnde dífferenca provém, ·principalmeno; ·· 

· . t&, ·como 'já \disse, .da reduC1)iio da despoza nacional, •que não , ··· . 
· é -real, •porquanto, import.ando a eMnomia em 518: contos; Joi .. ·· ··•: 

8Ú.PP!'imida a reintivíi á eonclusão 1da Coloriía de Alienadoo de ·:,· · · : · 
. .Tacarépaguá, o .sun installaciío rí .trahillhos· supplenientarell, ·. · · · ,,. · 
' qi.lc F:i'a: ile 800: .r:ont.os~ : · 1 ', -. : ·· · . .. · .. ·. ·.· · · . :• . . ,: . ,, , · ' 
. . . E', portant.o,· uma .ilconomia .apparente. c ·.~. •• .. -. . • · . , 

· · ..... :E': .exàcto que ha a·Jgumas. indicacões para deApoi.as- qtle ·· ·; .. · 
· · ttão' são própriamente tlo: ·~n·stoio, ínas }lU C represent.am ,mntit.o · · · . · 

. . ·mer..os de SOO ·contos; .-\sstm, a· adaptncito e conclusão das ln- , .. :, · 
· :st.anacõ!lB· do. Ambulntorio R'iva<lavia Corrlla, com galbirnete , '· · · 
· rientarioi,'bibUotlHlcn;e.:officinas,. 200 contos, .e n · cónstrucçllo ... · .... ··• 

. . · de· um abrigo. destfnado•n 400 doimtes;··2~: cóntos •... '· .. · .... ·.•· . ·• .. · .. ··· . 
:: . · ... Essas . duas . parcellas;. portanto, devem -ser· oonsMeradas ... · . . ··· :< :· · 
~ · .· '1\las · essás · parcellas; ·.··que .. repr8$,entam. f50 côntoà,. nlto .. silo · 

-·.· · ab~olutamente corre$f)Ondentes, · e ;:.mes!llo somn:íadas • ·cóm · os. , •I '•' 

· · '518 contos; perfa;r.em a quantia ~e soo contos. Portanto, man-. · · ·: · · 
.t.onho·a minha.propo~il.)ão de que a .:reduo!)lio da.vtlrba· é uma \' · · ·. 

· eoonoi'11ia appàrent.e· e não. r9lll .. ·: · • : ·· , . , . , · . :. · . ·: ... ·.•·'· .. ' •' 

. : VejO:mos a.:vorbà 2·1! ,...... Sn.ude PublicaO . · . · : . · .. t. · 

.. : .-- A Satidé· ·Pul:\lica, :no or()Íirrt~nto de' +92{),- fÚ:m~l}va' coin ;'• :.' .... 
.. ··6.105;1·51$535~. Dispunhà~.de mais uma verba de' dous'.mil · : · .. 

mintos parn a .Prophylaxia Rural, .principalmente. a do Dis-: 
• · trleto Fedfirnl. A .~omma votada pará.'o orclimont.o.··deste lllino , 

k elo 29}528 :036$050·, · Pnrtant.o, · quasi ao mil com tos. A: con~ . · ·~· .. 
stnnt:e ·iJa propOsicão fla:.Cnmnt;a 'ó'de: 2J3:436$303 •. Ha;·por- . , , · 

. · 'trinf.o,' ·úmà ooonomià · àpparente .de· il. 091 · contos; dllRprezando . · .F • 

as •fracç'ttes, Mas, tive- occasiilp _de . most.rar, quando · tive~QS : .. ··· · 
t:~pport.únidade·•de :examino.~ -n qucstllo,.que a. verha,140•.esta· · " ...,. 

.. no · oroamont.o nofual ~ddlc1ono.dn, li verba 2~ \' ... · , ,'' .· .... ·. · 
· · • ·,A ·.vorbn 40" destlnava~~e. ao Saneamento .o. Prophylax111 

'Ru'ral :.Iiô mstrict.o Foooral e<noR Estados, de 'modó que part.e 
dest.n. J'odu~c.ão provêm da''éliminncão. elo sorvióo. do propn;:. .. ' . . . 
ganda, o quo r.m1iValt:\ a 1:'·200 contos, e do:.nma •série. do <ión-: 
st.ruccões· que foram·. oliminàdas,\~a, portant.o, :~ma r·P.ducc~o .. 
r.ffectiva. mas níin trio grande ·quant.o realmr.nte: .. paroco .. Uma · ·' 
.parto dessa ecnnomiã é npparente. · . . •:i· · .. . • . 

. · .. · Ha, portim, um ponto para o qual rlcvo ehlimnr a. att.on
(!iiO dó illustrf' 'R ~>lntor. Refiro-me á verba 21' .. dli ·, propo~i!lito 
da Camara. ..· "1
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. . ·. O total da verba oonsolidadaéde 18i038 conto~. Isto não 

,.. 

.. :.. 

mo agrada, porque a despeza consolidada não póde ser alte
·rada sem foi•ir princípios do equidade, já não d1zendo, mesmo 
indo de encontro.a um t.empo iletcrminado de servicos, o que 
viria affectar direitos· adquiridos. No caso, como principio 
de equidade,·. devemos nos lembrar da reforma de 1915, em 
que, pelo .CQngresso, foram,.declarados .. ·addidos todos. os fun
_cipnarios ·que niío · tinham dado ·motivo para .serem dispen:. 
snd?S~ : .· , ' .· . , . . ·, . · .. . . . ' . . · . 

·:, . . • ,' I . 0 meSolO. faCtO, SÓ dá fiO CaSO· actual, . . .. 
· ·. . .·. · · . ·.Nestas .ccindicões, notando que, em ·Jogai• da ve~ba 'con-
. · solidada do atino passado de 15 miLcontos, se acha uma verba 

.. de .18 ·mil •contos;. o facto não ·me agrada.. ·- ·" · · ·. • .. · . 
-'·· · · : · ·._. . o Sn. JosÉ. EtizÉaío "-- A questão é ,que outros ~ervicos se 

. .-estavam orgamzando .. Já agora estando/completament.e orga-
. nizadoR; ·nella figura o. pessoal respectivo. . . 

.. ' ' -~ . ' ,· ·. ' ·-· . ·. '<' ' ·. . . . ' ; . . ' '. 
· · · • · O ·sn.: llAUto·DE FnoNTIN. -·_ Isso .quer dizer que·- foram 
~;.> · . augmontados os :quadros_do pessoaL . . .· . · .· . · 

' ·-· . •,' ·~... ' . . ' ' ,' - . -. ,' ' ' . : . . -. ' . . . '. ·. . . 
.. • ,, "- · O SR:; JosÉ. EuzEBIO ·-.Não·· .. é._ exactamente· isto. Houve 
c ·agora ·a organiza~ão de diversos· serviços; O pessoal era pago 
-. ·: englobadO:mente'; agora 'é discriminad.Rmente. Então não haVia < . distriminacão;. agora, .ha •. · . ·. • · . . ·. .. : . . .· . . 
. . . ..• : o' SR~"PA{JL'ii"DE FRONTIN - A verba er~ variavel e agora . 

·.é cortsolí~ada, ,-modificando-se .assim as condições .para uma . 
. ).: I'educção de despeza. Por esta .razão.é que niio me agrada a· 

. · modifwáciio das .-:verbas,. ainda que appareca uma reduccão. de 
, .despeza,. . . .. · ·" 

>·· · ·· ··o· S~;. 'MÍaulliL DE é:.~Ín'AÍ.Ho - Que. deve ··s~r correspon- . 
:: · . dente a_ tr,es;}nil .• oontos; ! . . ·. • .. -· .· 
• ... _:· • · ··0 Si\.· PAULO: DE FRON'I'I~ -c- Effectivainente.. ·. . · 
: .. • ·.>. · ·: . o'•sn~>JosE Euzl.:ím:i·-· E; tuna questão de nova diserimf
·, .. ·: .. nacão'. Esta verba estava'' englobadament·e · dent:ro:. da . que se. 
··r···encon~rava sob·o.u,;40;._ . · .. · .. ·. · ... 

. . ·• '. • < · o Sn:.·:MÍouEL DE .cA.nv.~LHo.;...., Mas· pagava~se por alguma 
. , ~-· Vel'baJ , ~ , 1 

;, • , ; . • . . • • • . • .. 

ú . . ,_. ·· .. •. > ·0 Sn,,JÓBÉ EuzÉBIO· -.··. Pelá .verba. 40;. mésmo. 
:J · <". ·'o sn,··~PAÚLo o& 'FaoN~IN ..:.... A ctesp~a era d~ t5. 082 .con

. _· .· ' .. to_ ·s; inblusive matéria!;. Agora é· de 21: mil contos .. Nilo havia 
··. .• .. • a: oisóriminaciio de. verba, <porque era . variaveli . 

r ,.,' • ;.'. :. '' •'' ' ' ~ ' • ' ' O ' • •' • O ' ,I " • 'O '\ ' ', · .... , . :• o··sa. JosÉ<EuzEaw~Niio estavam incluídos os serviQos 
.. '· de .san·eamento·e prophyla:dn rural. Agora\esiiio. · · 
· - '· · o· SR.: PAuLo Di! FnoNTrN -- Não esi.ó.vam os-.dos Estados, , 

-·mas, sómente os do Dist.ricto Federal, ~onsuniiani cerca de 
· dous mil 'contos: . · .· · ·· < · . . .·· ·,· -· 

· · · Cllnmo a· attenoiio do Sennqo para o facto. .Se não fosse 
. apenas. a ·distribUi(.lliO de Vet•bas; nada haveria de extmordi
nario; mris é uma questão em que deve haver a. compensaciio · 
de.:wes mil. contos. nessa outra vorba. 1 . · 

O Sn. MiiJUEr. DE CA!\VAMIO - Para se consolidarem mais 
tres miLcontos. , . . · 
. O SR. PAULO ÓE .FnoNTIN - Havia"verbas que eram de 

serviços considerados como· J?rovisorios, que for.am d esaJ?pa
reoendo, como construccões, mstallacões, etc·, 

. \ 
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. o Sn. Mmrnn• Dll OAJ\VAI,Ho - ~ssqs ilesP,~ZI\~ provisorlas . 
nno constavam do oronmcnto ? . ·· .. . · · ·. . · . . . . 

·· ... O S~. :P.A"l;JLO Dll F.RONTIN.-· Con~t!W~rDi J1}ns rião<oomo 
dospeza consolidada. Ful'urnvnm . na rlotnoi'lo da vprl\a JO. . ··, 

.- ... : · o Sn; M1oum, Dli1 11\RVALHO ,.;..Entii(), nessa dota()i'lo:pro~ 
visorill devem ser ol!minndos mil conto~; .: ' .·· .· . ', . . '· .. \ \ . ·'·' . . '1 

· O Sn·. J~s1~ EusEuJo -· . No.· or'cnmorito .d·o. anno . Íl~sslldfl: · \~ · 
não havia distincç!io entre despesa COf!S~lidada C. yarJavi)J ;· . , . 

-Estn distinccão se. faz a~or~ na propos1ouo da ·P~m~:n; E1s.1 <. • ·· 
o:f11cto.•. , ,. .... , ·:·· , .. 

· •.· o. Sa. PÁuM n11 ~o~TJN_.:.NiJ orc-nmerito votado lÍnvià · · 
· · distincciio .. Como, porém, dov'ido no vt!to, ·ao votou .. '!'ma• let· 

do cmet•gi)J:(li~ •. de nortnlllit.aciiq 'd~. desnesns; a.· q_q~stiio ·~. que.· _; · · ·. :.: 
so .não .deu I'Bl'nct.or ·pr()prio a cs~as verbJ1~~:.flell~9o·. !P4~s;- · .· .. 
e lias sob a de .. n·, .\0; ,QUI) abrnnlf\ll t.pdos Jl~ : ~OfVI()OS • .. • : < . :: , . 

... ·· Ani ha tmm'•questilo .'nun mo P.ªroce dig~a .. de attençil~. ,. . . .· . 
· · tratando-se dn qu&drn acl.lJBI,.· !lm .- Qll!l se. : procu~n: ro,q~~!l\ : . < t.'': 

qe~J?.~~ns. -__ -:" . : _·-,'_:- . ·--.' · , -. ·- . _ · .. _.._: ._ · .~--< .·. ·,..:,·~ .. : .. ::;·_~;~·:,_ . : .. ·' . ~'- : .. ·:.:·--.. < ;_,.:<<:--~~-_:/ :·::: .. ·~~--~-,·~·.> '. ;_._ 
: ... A qQsposa .foitn no~:~ Estado~ íi6{ura,. ~C! 'prc~1'n~nt,o actua);< ,,, ':- ! •• 

!!Qb esta, d.onQminnorí() .· l.flq):ml . -:-<'Para.:. ~u~rJmoJ!t? .. doii :. ' '"''· ,. 
accôrdos firmados com" d!Versos• .. Estndoll qn, -Un!l'iq;: 6;3SP .. · ,:: .. , 
c<mjos·:.· " c,. , . .. . ... ·. i•· ···''. .. . , :· .. 

• ·._.' . '.·.· ·-·.·' '' ·• ', ' . f _·1.-. ,· :; .: '·.<· .. "'. ;_ :·;.- .. :.-, ·:· .. ' ";, '·.·\.'·_·.··-: . -:~-~--~--~- ' -~ 
.! ·. I o sn~· MIGUU4 DE CARVI\liliO-. Servioo~ (jo,pi'p,p~ylfllill1.1. :· - . . ,· 

:··· .... 'o sa .. Tost EÜsEBio:...;:,Exnotament.e . ':~<: <'> .·,.;;;:~._,: ;·;.,:;· ;.;;: 
· · .. ··:o ,sn: PXur,o hitFi6riTJ~-·. pti)~pe(lme_~tq o)rPril\'hn~l~ · ·· .• ··. ·· · '' 

rtJrnl nos Estados. .- . ·· ·. . . . . : · ·· .:· " · .... · _: ... · · . < · ·• .... ·. · 
.. : "Qra, actllálmêilte,·está mos,inn ver~~,:~m.'-.19gnr:.dc.''9s!.~r· . 
· mclmda• ·em globo· na, do n. · 40; está dlSCl'Jmmn4n,; .sopnrada,:.·.~, 

, 
I 

I 

,I 

~. 

. :~ 

i 

, de moo o que. obt.emos, ·como tot.al. da .vbfhô, .o. :mo.•• cont.os;• .ha:. · :_:_ .. :'._:: ';;~;· 
uin!l d~f~l)re,ncll· 40,20 ~pntos. em·rei!l.!liíO.â :V~rhn rlo~.q~jio ~n~ .. , . . . . . . . :· 

.· t!\l'lor c X qjsc_r_lml!lDC~O ~ps,i5 :mstnrlo~. : ,>''. ·.· ... : \. ;':.' •.' ... :,·· 
··. ' Parecc~me que,. sem prejuizo ·.da. manui.encilo I de~sõ, so!i~·>, • '>• ,·.i,):-;' ? 

· .· vi~fl, f,leyi!l: hnyftr. cP,n:Vllllioncin ,POl,. pf!r!Jl do .ÇtQv,~~ho'; Ftmera)':; " . 

i 
I 

. '· 

' 

. 

, 
i •' .• 

. 
I 

.,.:_· .. 
. ' 

nq. sçnbdo de·.· ontond~r~s~. con1 . .o 'dos·. Est-ndos 1::nf1m·' ~~ ,rp~7·. ::·•..: • 
.· trmg1r, tanto . qu!_tnt~ poss1ve1, (lssa~ ·,l]e9.J:leSflS ;. ; Acreq!(·O')lU~. :.::( . 
em alguns Estndos, .. os trabalhos .dlfflmlmont.o·phdor.iío.·se!ll mo.,'.·,'·. 
l!ifjt:lnrto~,. ma~ h~t ninpà cinco Estnd(ls -!Üill , nno' 1i~l'nrrtl c·o~,;\ -/.: 
tr,IUllfls o . on<to tnlv~z, pu<leR~emoab,!lr CAHa~ ;:mC!rllfiQD!JÕ,Il~'.: t'',: · : · • 

.. ,, :' .. 

· \ · .. ·.·• o sn. JosÉ ;Eusli»Io,-~ Pódo '.ricnr: .umn' .a.ulorliiiclló.' .ri:oo:; · .: · 
Governo· para .•fazer. ~Asas modlfioiloõnR,·. -do aooôrdo ·.•cofl1.•os•," · .. ·.· .. 

, : ~s,t.~d~s··~-~: . :. ·. ~:.':: .. : ... :.: ·. ·. ·'_:. ·: ~ .. ~~i.· .. ,. . · ... ·: ... · _ .-<_'~:, _ .:·__. ·'!.: .· .. · .. ~·;._~··. · ?·~··~;>·;·::.:_:,::··. <·. _< ·. 

, . •: -'•· 9 Sn .. ~AtJr,ci' DE FRONTIN ~ VôJliOII, por, ~xómpJo: }l~rnafn,- '':'\. · 
. buco.- ·Bnlua~ ~mnzonas, Marnnhito o ·Jlni•nhyhrc, :' E~tf.l:~pltlmo; . 

.··, Es~!lo1 ont.uo, tom 560· contos: omfJunnt.o qno··oM ouh•os ·teom ·. 
apanns MO confos,. : .. . . · · · r. · ' " 1 . · . . .. 

;. ,I' ··:~·.:~~ 

_.r· 

•, 

i 
•, ':··:. 1'. 

' . ,:: 
'I 

. . . :.:·o s~; .. To~l~ T!ltlfl~ll!O:-;-DO •fnclo; 11 P~r~h~;b~ ,Íi~i.ll;n.CJ~m ~· .•. ,, .. ·, ' 
· maior· yerbn .. · . ; · · . ·. · · ·· · ~. · · . ··. · : . ·· '.· . · · ·..: · • 

. . I ~ .. '• · ' '' ·'' '.'. - . •. ·· .• i " :-·' · .' ·. I :; ' 

· · · o sn .. P.\tJI,o .pE 'FnoNTI~:.:.:. E' ,o .Estnq~ d_a ·e:"~Pl'oili~ie~te · , : , .: : . · 
da Republica i dO\' la naturalmente fiCar, em primo iro lp!Jar. ' . ' ~. 
'• ·O Sn. JosJ!t ~oBEBJ.0-E: .que a situação de. sfiiUb~ld~dQ . 
do Estado o •.o::rigla. ·, · . · · · · ·. ·· · · : .. . ,~ · · · · ' . ·' . . . 

-.;, •'' ·;: . 

'· ;.: ' •' 
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. . O Sn. PAULO p~ FRONTIN.~ Niío~ fao!l'mOi! ao :mst.nflo da 
Pm·nhyba a .in.itJrin do noro~H-111'. qu(l seu e~la~lo S!lniLal'i() não 
ó bom >.. · · · 

' . . '' .. ;· . ' '. ~·. . ' ' .· ' . ' ' 

.··.o .Sn ... Josll .EusEllJO .-Não quero dop!•ociar; E'· que havia 
mais necossidado do · saneamonto,. Já. · · · ·. · · · 

O· SR. PAuLÓ DE FRÜN~It'- 1'emi:ls . a verba do quat.ro-
.. . ·centos contos que é poqu~nn: para um J~staflo granr,te; como 

Minas Geraos. . · · . · . 
'· · ·~ • :. o'sR.' Jos!l EusEaJo-Mas este tom ont.mil verbas. 

' o SR; r~ur.1)'Uil FRÔNTIN' _ .. Soja . CQmo' fll!;; píu•Óco-m~ 
·.' •.. ' .• cmo; sem prejuízo mesmq' dos·· contracto,s o dos ~serviço$,' e'rn 

alguns' Estndo's, .poder-se-m chegar, som mcmw'CIIIentos, a Ulllll 
.. : modificiwão·. Estas moctificações deixam scgurame)lte uma re

·. .: •.~uccilo·dc: di:li~· f:err.:os. A oóollomfl\ sm•fn do dois mil o t.ímtos · 

' . 
. ·., •• 1.', 

contos! ' ' . . '' .' ,: ··. ' '' ' 
• 

. ; · .· 0 Sa. MIOUEI, nt; GARV.~!.HO~ V. 'Ex .. toni osso Úribnllio 
:". ·,·todo.·.o,. TIO fim, não tem ond!l".fllzflr e!lonQmia. ·.· 
. : . :. · : o sri." .. Josà EusEmç -~ ·.rú .llprosent.ou, no sartoam~~to 

•·rüral:-·~·· ... ·:"·.·· · .. · ·• ... ·· ·. ·· ... · · 
. \' •• ':: . · .. ,. J ' ' ·'' ' ' '·' .. ,_ -· ·.• . • ' ' ':. ' ' ' ' 

, .. ·.. :: ,. O SR •. PAUI.Q I>E Fi\ONTIN -· .Ta\ imliquoi, nll Policia Mi
·, .• . Jitnr;~a nci SancalJ!ento Rurn.h ~ortant.!l; .ilí h\}. pcintos onde se 
: ' ': : .·· P'ódé Jazer oll!lJJOD'Iias. _apremayOI$' Mas, QOntl!\UqmoSI o . no~~o 
, ·,, · estudo; Nilo·:,t.rato da ·verba. do pagamonfo 1\· .C1ty. JmpJ·ovQ
·:. ·•... :>mimts,. po1•quc resuHn da, um contracto, que tom rtc ser cum-

···~: '•'- prido · · . · .· · · · · ·. · · ·· · · · · • · · · · ; 
, : ;.: ~·. , b. Sn:;\Jost EusED!O -·. _\• proporoU.o qüc ~c vil~ elevando 
·· , .... -o.·numcro de casas .. ;- . .. .. . . - .. .· _. . 
· .~ ·,. . ·: .ô··sh'. ·P:~úr:o nÊ.FnoN-ir'iN ~ PerfoÜarilCnf~. n verlm ,;ae 
:~~:.·~:.:•:·.:s.ericto·inalor,, . .1\:flifforellcll' tamlwm .nllo ó grande:. A diffc-

,, ·: .ren()a.•qo um nnno pnrn o .Qut.r6. ó dc.:J. i78:QOO$, om·o, pm:a 
. :·i.:S ·:·~t8$i tnmhcm: our,o. :m~Ut pprfoit.nment.o ju~tificndll. .. · 

': ; , 'i. i .'.: '' :-\, y~Í.•b~ ~; ?2, l'Ofe!'Ó~RO 'n.o ;qO!lSI)\hn Superiq~ dp Ens(nf!. · 
: , E' um~ ~as yorbas ,mnfiUiondaH .{llll'n o'anno .v1l\()ciuro~ Trnt.~-so. 

:·: pqr~m, do 1.1~ .Jpgo ,rio C'?_ntas.r · En~ 1020, o ;orcan1QI)Io r-axou 
.: :· ·a .. lmportnno•a· de 76:il,8'; mn ,1022;: l'o1 redtlZirln P!\1'11 

· 311:7.78$000, Honvo pma .reduooi'ío i! o 3Q.: 20{)$000. A I'll7.iio dosA a . 
. .. . l'oduacno, provofo an · ~egqln!.O: 'M~tr!r,n1:so 'de cnRii. T1·inl)i o' seio 
· ·· .· contos ora n quant.la paga aos ·dll'oct.oros dos ost.aholocmwnt.os 

'' ,de .ensinü. lm·rirriOr o sccuridarlo, stiJeltos• ao Mlnfsi:crio' d'o In- · 
ter10r, qurl'·, ~1zm•,• a~.F~cul.r.lnd.c de Medloinn o ii Rio de .. Tanr.oii•o, 

.a dn Bahm,:.ndo ~u~elto de .s. Paulo;·.a de'Diroilo'do Recife, 
\.' , a Esooln PolytechniC~ do Rio .. de' .Tnnolro o o Collt'Y.io .Pedro II. 

·, ·• :. •, ··· ·.· . · A •rodn~QiiO,· ó, . port.anto, nppnrm1t.o. Mndqu-~(1 apo.f!ns .Jt• 
·· ·'. ·locnlizn~i\o ... · , · · .· • ·' · . · , .. · ··r ·.· · · .. , • ,', y . , , . I 

'' ., o sr\', .TpsN' EtJSEnÍ~ · ... : .... Fpi prira as SllbYIVl~Ões. 
, .. . . .. .. .0 S~, :PAULO PE Fno~•r!N -;- J?nssi;lu a ser ~.nsto~~;da pelt\ 

.. ,natrlmom,o rins ~scolns. Eu, h,avJa :wlicitndo, cm 1}1110UCÜ\, -que 
·:~ · · · apt~ese~ter no, orç~me1lfo vutndo; !Jl!B q.. quantia· de 3ü contos 
· · ·' .. fosse dJs,t,ribL~Ida <'m oad11;' UIJl!l dá~· ~ubvonçcJo$; T\1alS o Mini~t.ro 

·do. Intor•wr 1149 oo!lcorçlou C()!Íl isso ~ o Con~resso · n!lo ·;a(c~~t,. 
to~ a on,1ondn, de n1~0~ que os 36' contos fioar:ori.m a onrgo 

' ' 

,• 
I, ,, 

. . 

' ' 



··~ 

~as despez;as inherentes ãs. receitas escolàres,. em. detrimentô . 
do ensino, dos l.aboratorios, etc .•. porque a recella, que .teem .. · · 
hoje, níío é muito grande. Houy:e umti. grande .r,;ceita dep.ola 

.·da orippe, receita que baixou dt',pois muito .. Só a rendti. prc~ · ·.·. 
· parntor1o deu uma som ma elevada n'o Collegio Pedro .. II. To~·. · 
dlis as outras 1Faculdades tiveram munas inscripçõés, .princJ- •·· 
palinonte para r.xames vest.ibulares e de 1• anno ,. · . · · . · · 

' .. . 

' ' 

·. 0 SR. l\f!ÍlUEJ, DE •CARVALHO -· . Era um. augmento proprlQ -
da Reecita, na época de epidemia.. . . ·· , ·, · . · · ·· -~ . : 
•. · O.Sn. P.\ULO,DE FRÓNTIN.- NilO foi sómente a; epidemia;/ ·: .. 
.ioi tambem a occasliio, que permittia ()S exames, de modo qtUe · 

· constitue a razão pela Qu'al essa' verba parece ter ·diminuldil, · 
mas. não diminuiu. ,··· .I ·.:·. . , • .. . . • • ... •. • .. ,"., ... •:" 

· ' ; Exan;inemos a subvenção '~sta~elecida para () ·· ensiuo. su..;; :."· ... ::~· 
' perJOr. No orçamento de 1920, f01. de 5.140:07(),j!OOO~. No·· ··o::• 
.. actual oroamento é. de 5. 290 :870$000. Houve um aui!menfu: · 

awroximadament.o, ontt·e.nma verba e outra. de 150:ú00$000 .. , · ,.:.-·. 
Sáo augmento's· que teve, priJ}cipalmente •. a Faculdade ·de•:Me-.;,,;,>>i' ·.: -.: 

. dicina do Rio de Janeiro, para crear ·certos .serv.ico"sJem_ben:e~ :· ·, 1 ·<:: 
fi cio do desenvolvimento . dó ensino. •· . . . ._. · :. , : ·:;- · 

Na. íproposi~:iio- da Camara, es~a verba eleva-se a ·:réis<: - .. '· 

' o ,,. 

,., .. : 

·i 
,., ,, . 

··.-, ...... 
.. '· 

' , .. ··· 
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·. "<t' 

', ... ·' 
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.... 

6. 734 :720$250.- Quer dizer, 'ha um accreschnii de 1':U3 :000$; :' 
e!D :numero redondo, pela' circumst.anola dn,au!meri~o:.de v.el!~ 1 . . '/ • · • · · --· \· .·:-
c1mento dos profeSiores cathedraticos, dos substttutos; :dos· .·.:(-,. . 
preparadores e /los· assistentes.·._··:··. _ ... _ ... , ··· _,,_: · · · :, :'.<.. · , ·• · 
, ~ sn· .• Tos!l EuzEBIO .:_ E:muito'ju,qtificada.: ._: . :· j.·:·.: . : ,( 
' o SR .P.\Ut.o' Di! .P'RONTJN ~ E muito .tustificadÓ, como t~ .·.' ' ' 
rei oooasilio de mostrar, si o tempo me permittir; . · " · · ' .. · · < " · · 
- · o. sa. JosÉ :EuzEÍBro ..;. Foi :m;smo-:v. E:x:~, ~nem prrir!oz;, ;: 
• ' o. sn: P ..\ur.o ÓE FrtoN'I.'lN_ -- Màs. !P~íiso ~e nitO ii.~ r>'rO.. · : . t 

poroAo que devia ser. lJasta recordar •o se_gumte:·footo,: .. No .;c · .. 
' ·.·· 

,, . .:, 

'·' ·' '/; ,· .. . ·.: :, _ tempo. da Monarehia, o professor· cathedr!!tioo. ganhava: 400$1' :-,.·.: <:/.'. ., 
_ e J.mha as honras de. d~se.mbargadpr: quando ~omple~va 26';. ~ ·-:'. <·-~- · 

. . annos. Se lhe · era permttbdo contmuar, ·a· leocu;inar; : tmha"ae ' :;\,. :r._\ , ,, , · . 
·honras "de'_coilselheiro'e :ganhava mais.•:t33$ .. <itL lim .ter•co;dóFJ ;.:,;: .> ;,<.·- . , 
venoimentos, de· modo .que passava a ter 533$000 ;i Naq'liella:., •:-: · · ·.::: > . ,. 

' ., .. 
.. ·, . 
. ,, 

êpoc'a; o desembargador tinha 500$ mensne~. ·e ai!Sin1 i;ts ,ven.-: ' · ·:;· . '. :. 
cimentos . eram sensivelmente: maiores, .ievarldci.,se .·.em conta . " ' 
.a.~ yantagen~ qu~· o· profes. sor· auferia:dep~i.s dos. 2.5 ·ai}Ti~s;,·". .. .· ... 
. . 1 Além, dJS.!IO, o professorado· tmha grnhfJCnctles addioro.:, . : .• ·' · · 

· naes;, a partir do fO, f5, 20. 'e gs annos, de. mooo. que; ·I!!~:,.::··. 
'vando-:-se tudo ii!so em oonta,:·o meu illustre. iJollega sabe quan,;.·· \ . 
to foram elevados. os vencimentos ·dos· desembargadores .;:St 1 
br,m me' recondó a 38.:00(}$.·annuae~ .. Níio ·osta'\'a •presente· nili ·· ···.,•,· .. 
oocasiAo;' e portanto/repito aquillo que· me dis~eram .. Trinta -e · ,. · 1 
ni~ Mnlos d& róis ·silo. 3:000$ por mez :on f:OOoli! riinis· ·R'O 
passo que· um• profes~or cathedratieo ganha t :200$000 ! • . · .· , . .. 

, I 

, ,•,l·' I 

~ ·' .. ' 

.• :.'~": .:; L\' . 

O SR. Josl! Euzl!llro -.- Houve rio caso .um.-li.(lgmento ra- .... , .. • 
r.oáveL · · · · · · . • . \' ·' ·. · · · .. · r. ·.. . :, · . . t> 

· • · · _ ' : ~· · · ' · ,.,.. · r • · :_ ' ' _ •: ,- , .' ,_.. •·· '• 

. .O SR. P~ur.o nE FRONTJN .._ o augÍnento ·tio( ràZoa'\•el.: ' 11. : ; . ~. ·,, 
. · i)roposta é , minha . .Nii:o concordei com uma .. p:ro·po\!ta maior <. 1 • 

do que a flUe t.inha sido .apr.esentnda, porque pensei que lll\Q . 
.passasse. Tomei por base a proposta ·vptada pela: ClliJla~a ~ •. . . .. 
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. aESSAO E~H9. DE Dll2E11Ú!RO D! 1.922 

I · Ha · conslderacões em .relação ao ensino q~e ainda teret 
.. opportúnidiide de fazer, quando 'tratar,. não das verbae, miM 

. na11 considerações de ordein geral, que indiquem qual é, em 
; beneficio do ensino, o que penso a .respeito .. · - .·. · . 

·.. : ·• . · Nessa occasião chamarel a attencão .dos. meus collegag 
para as dosvanl.agens que desse facto decorrem para o nosso 

· .• paiz, porq~e Dlls não ·temos verdadeiramente .scient_istas. Hu 
' excePQões .. AIS'uns são obrigado~ a proeurar outras occupa
. ~ões; de acéórdo com· o seu diploma, resüitando dahi q-ue, mui· 

·· ' · :tas• vezes,' a .ipplieaoiío não é· exactamente a :mesma entre a 
. parte administrativa· e .. a .parte pratica. N:ão temos corpora

. ·- ~ão sclenL,ifictt como existe na Franca e na Inglaterra, em de--
ltrimento do ensino. ·· · · . 

. . -· Verba lW .:;.. Escola de Bellas Artes: · .. · · · 
· -·· · Averba para. a Escola· de BeiJas Artes era de. 384_:925$, ·em 

- -!fi9120.: Foi reduzida a 375:-128$, no areamento actual/ e à réis· 
,, 380:342$, na 'proposiciio da_Cam1;1I_'a dos ))epl,!tados, Ha, por

.·-.· tanto, uma. pequena reduccao feita em relaçao ·ao orçamento 
··· 'actual,· que·c·orresponde a 5:213$203. São pequenos detalhes, 

· . na .. distribuioãó de verbas para os quaes eu chamo a attenoão 
-dos meus illustres oollegas, princi,palmente do honrado re-

. · la'"r .:· •:. · ~ · · · · · · · · · · · · · ,·. •· w •.. ,,. , ' ' . . ' ~ . 
:\ .. ·: k"verba ·dnstituto .de·l\lusicth :está nos me·smos casos. 
"· Erri 1920, , era de 441 :·522$079; no orçamento actual dispõe ·de , ·' 

, >·433:472M38,. e na ·proposição'· da, Camara está elevada de réi~ . 
. •442:738$784. i '. : . • . . . ' . . . .· ·. . . 

·· · . ;.-Ha,.portanto,_ um•pequeno augmento de 3:259$000.. . 
. .. . .. Não. lihamo .a. attencão do Senado para a verba 26•, « In- . 
. . · stituto .Benjamin Constaiit~. Esta verba . era apenas de réis 

,:c-:_ =•504 :•549$H8; ·em 1920 elevou:.se a· 549:966$03:1; No projecto 
· ·._ que • discu~imos. está reduzida. a 529 : 3738370, . · · 

· ·' 'Ha, -portanto, ainda ~ma: differença/. ·Naturalmente, esta 
:provém das circumstanoias de que. algumas'/das . ..despesas que · 
. eram·•.pagas · por. esse. orcamento passaram .a ser, satisfeitas ; . 

· -·_· pelo.:patrimonio ,dó Instituto .. O mesmo facto se d_á. no Insti-
. :_.tuto de S~rd.os e. Mí!Ms,. onde as_.~espe_sas de repai·acões pas- . 

-: ·· saram·:.a .. ser ·satisfeit-as :·pelo· .patr1monw. em· Jogar de serem 
· .' pela subvenção vot.ada, A verbà 2i". ,.«<nstituto de Surdós e . 
. ' · Mudo!! :t; era. de 172 :·uaeus; em 1920; passou a f72 :136$114, 

... em.,1921; e 8gora.está .em 117:-i17fU8., Ha uma.-redilcção 
de, 5 :.718f896, identica· á que se- deu no Instituto Benjamin 
Ccjnsta~t. . - . . .· ·- • ···• .. . · . - . ·. ·_ .. ·. -: · . 

· ·. -': · Na BibliÔLbeca Nacional,/ a verbà ten'i sido bastante au
. gmentllda .. -.Era :de 536::124$618, em _,1920; · em 1922, foi de 
. :G90:529f618,_e. bavendo,.portanto, confrontando o que.se·pede 
·-agora,· ··eni :um período' de•tres annos, ·um augmento de ré is 
H4.:0Q0$000;: I • • ' • ' 

· ' : i :Vérba 29• refere.;.8e à obras. e esta, /como se sabe, a 
·não· ser, nas reparaóões, ·quando são reconstruccões ou obras 

. ·novas no sentido proprio, ·constitue patrimonio: .·Portanto, não 
. é. o que se -chama despesa ordinaria, .e esta ve1•ba do 320 :000$ 
•ele~ou:..se a 6·i9 :840$: o agorn veduz-se a 519 :640$000. · 

. · ·: .Verba 30', « Servi~•o eleitorall>. Em 1022, .em de ~00 :000' · 

. 'e agora• propõe tresentos. E' tambem um caso a examinar. 
·. pol'que om· I !l23 niio -haverá eleicão p~·esidenoial, nem para 
. o· teroo do Senado, nem para· a renovação da Oamara; nem 

. \ . ... . ' 

. ' 



. .' ' .. ··, 
''•.1 

. '· . 
''ta4' 

mesmo no Distrieto )l'ederal;· de · ülte!ldentes municipâes; de; 
modo que é urna questão a ser exanunada. . . . . 

Na verba a~·. ho~':e UJ:l.l_gra,u~e ~u~mento; ~!ti tamb_em .. 

· .. ·. 

se approxima da Po!Jela. :Mihtar, 2.630.897$7~0 •. passou ,a , : ·· 
à. i30 :811$165.. Portanto, houve· um ·augmento d,e 5?fr:O?~$ · >- . 
no orçamento de 1921 pam .1922; o agora passou u · réts · 
4,395;785$000, .. ·. · ·. ·· . , . . .... · • .. · I 

De modo. que do I.Lnll'O passai! o pat•u oijLe houve. um !JU- ·' · > . 
i'rnento de L264 contos o do 1112~ pat·u 500 conto ... Quot• .dizer~:. : ;. _., ·;., 
que bouve um augmento de L 764. c9nto~. ·A: vjlrba p~d1da é ·, ·. , , · ' 
de-2.630; .E' um augment.o.cxtraot·dmarJO; · ..... · ';H-··· .. : . 

· · o S~t. • Josl! · EusEuto..:..:o •augmeuto. 4este anil? :é m,~i~r.: 
élevjdo aos vencimentos. . , .· .· ·.,. · • ·.. · •.· · , ; · ·. 

o sa. PAULO DE·:·FflON'l'IN-,;E' (J cail~ dé ~o . .vcr,ific~rs.i_ · 
se póde ulterat·. - . . .,- · . : .; 

. ~~ ha nenhuma vllrba importante que se possa, clúimar 

. ! 
.< 
'I 

de c~pj~l e menos· d~ ac9uJsiç~o •. Avet·ba _Lo~ai: par~. reparo~, , ..... . 
acqu!slçuo·r·de materlll,l,· . mclustve ho!llbas, ·. fet•ramen_!.as,. e~.1 , · <:· ·' •' ' .. 
€ apenas:D.de i.G8 co~t~s. ;Porl~?to, .alu. ha uma :qu~stu~.,a fexll.:.;, . :/; :, :_ •.• _._.··.•·.• .. · .. · .. ·: ., 
minaz·~·' . que convma .a~ez· e que essa .pz!Ogl'cssao._nao, o~S!'l .· 
tão constante. · · , .. : · · .: · ... _ . · ·. · · : • . . .. · ,.:' . 

;·\ 

·.·•. 

. ·'·. 

'.-•. ::"· 

; .. 

.·.·.' . . A verba_: « 'l'eh·itorio do Acz·e.» .. que, . pel(J. ór!)amerito ,' v'i:-.. 
, gente é de 3.100;839$, pas~a. agoru, para· 3.1'42:839$000. 

· · ·Houve um augmento, p-ortanto, úe 42 contos, o · que não é· ,. >, 
)' . ', ·~.·· ..... ~ 

.·.: 
muito -importante; . . . . · ·· . . · .. · . . . · · :, ' · · · 

. Passemos .àf;opa ,aollnstitu.Lo O~waldo._ Gl'I_!Z,. !Jilde .• poúyo _,, · 
.um augmento rnUIL'D gral).de .. Esse. augmento .nao ·e novo •. • vem ,.,.,> ... 

· dU passagem de 1920 pura 1922. ,'Averba erade 773:600$.e . ' 
pássqj!_pu~a .(.793 :~$POO; .· Qp~z·.· diz.ez•: que· hol!v_o · iJm•-:a~~, 
gmento <fe. rrlazs de m!l contos, em dÇIS _ uunts. Agora: .houve , 
um pequeno- augrnénto, ·que é qê · m: <\40$000: Quei'~ dizer .qüp ·.·· 
wv.e .um augmenw, que·. apenas corz•esponde. it':fü'i7M4J4UO•.:• · •.,· 

/ Como· houve .. esse .augmento·.extr•aot~dinlirio :Oritre · Hf20 'ê,:f922;'., , . 
. ,_ BP~Zal' dos lleie":antes Be~viçoti pt•e.st~os:p_elo :~~~t!~utó,_,~e~~a ',• ~- · 

o caso d.e examznar. essa verba •. ·· ... · .•. ... . .)., , . ,., . 

. i 

' 

· · ·p s~·· ~.O$É EUs!la~o ~E.~~~ iu~gmeJit6- t'Q~ '~~i·~ ~ítênd~? : ... ·· -~· .. 
l).s dewesus. cpm a. constrllcçuo de.· :uma cocheu·a; po1~ ·c ouse,.: · ;r • ~ ,, : L: ,: '' 
gui.titc, ,par'a augmento 'dO .pàtdmonioi' ·.• •,. · .. > :' · · :;,:; · -..·:,;,:: .:·: .'~,.._. 

· · o-.sii. ·B~u~(nE ~âoNTIN""""~üp. !•a -~~~idq; :niu~·:s~fii ·:··: ·:( 
eonvem.ente . ve;•tficar, Já . ~e1,1do · hav1d9 uma,: sl.mirma QJe~ada , . · ... · 
como houve, SI . Dão é poss1ve1. · reduz !I ~a. ',: •. , , · • :, ·. ·. ..·· · ' .· .. 

,, 

. ·· .. · ,Ha. il~gpmas :verbas que s_ilo de~t.ina<!~ ef~écth·ament,e-_a~;.:· , . 
J.>alt•J.m~nlo, cotuo . a_ cpns1I_'IJC911() fie. 1u~ cpehe!ru, .·!ICQuisicao ', ·: ·. > 
~e l:!Ibl!ot}!.~cl!. ·e te; Ess.as verbils elewam~se)l' qu~ntia: .de· ;:H5 \' · 
· co11.t0~.·· 4:inqa ·.tem ma1s_. a ~a}·c~ovuvi.ío da imitallaÇiiQ;eje'-·<. 
ctr10a, que e de· ~ contos. lia amdl} uma -,vorbQ .. em 9ue· se , 
póde talvez exammar todas as qnestocs: ó ·a do· matez'lal. ., 

Essa que~tão . de mate~ la!_ esL~ , sujeita . ii cozj~ideracílés;. 
. gemes, ~~mo Já .t1ve ~cas1ao de ta~er aq!Jt, nJos~rl)»do, que .. · . 

. o acçresc1mo 'de preços depende do . modo. !JOI' · que .J>e' ·.os · ·· ·· .• 
·· adqu1re. . . · • · ' .. · · ' ··· · · : · · :: ; ·· · · ·· · ·· · 

. • . ' ' ' • ' , ' , ' . ' - .' ' ' • . I J · • •' ) ~ , : . , . • _ • • ' , 

, .. O _S_k. ~~sll EusEBw~Als·uus adiarnenbos. · .: (.;.: .. , .. · .· 
· O SR. PAu?o J:IE FnoNT!N -.,. ·Ifa, clcíi;lois, ctu'ui:::Poquêna~ · ·. ;' ' ·. 

~roell!lS,. .r..elutzvus ·ao Culto. Catbolico e a magistrados etl\ ·: .. :. :._.··.'. '1 , 

!ilspombiüdade, com as :vorbwi ~e ~4 e ,35 contos/·.· •• · . :. " ... : ·. . ' . ' ' ' .. ~ . - . . ···; - . 
·. •'"·.: ',,. 
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SESSAO EM 19. DE D~ll.O .DE 1922 .. fS!l' 
.· .. ' .. ; 

. - . . Estas· verbas. são interessantes porque teem sido decres·- · 
. ·centos.· Re'ferem-se ·a l!acerdoles do culto catholico e serven~ 

. · ":· · tuarios da jusLica, cuJas dolacões vão :desapparecendo com o 
:.:_·: .•·· .. ' decorrei'· do ·tempo. DtJ 72 e ü~ . contos,· respectivamente, nas 
. .~:, . f,ll'iH~Cii'R~1 :\'CJ'ba~, 110 ot·~âmento 119 11}20,. f!RS!~aram a 45 e 75 

·. • : : · ··•!OnLó.s, uo. 1lc iü2.2; e, ;~gora, propoem-se ap~nas 3lí e 00 · con-·. •. t ,.;.. . ' ' ' ' . ,· ! ' ~I • -. ' . o". . . . . . . . . 
: ~ · .. i . . . "1\uídcm a ·:de~aiJparccer; uias, . infclizmeute, rião lliio im
::,,:··' >- pOrtantes; Se o .fossem, O fac LI}· apresentaria grande valot·. · . 
*r', ,. . · ...... ·' ... u I· . , . ' . • . . 
.?· -:-. · · :O Sn:·.'llliOUEL oE''CAIWALlÜI _:. •renderiam pa.t·a augmen-
. · · .. ~ , . tnr .. (R·isoO. ~ · / . , . . · · . . . . b 

. . .. .. ~O Sll. • PAi:Ji.o'm• J?nON'I'IN - Em 1920 não havia verba 
· .. , c ·.-Substituições~. Flli depois m·eada. Não ba duvída que, em 

·,:::· .. : alguns c·asos,.•firidispeusavel. E' cert'O; tambem, que em ou .... 
,, -.· •. .tros . esse' dispeudió póde ~el' , evitado. · 0:- · , · . . ' 

_ .... · .. :.: · · .. ''!'ouremos. um: caso•:- ·dá-se· um vaga por lícenl,".li ou qual
.'.· ; · 1 quer o~,; ~ro imrJedimen(1J, do Jogar de 1" ·escripturario da Cen-' 
·:•: ·.· ·: !ral; .Ni~'ha_necessidaj)e clecbamar.um .2"-escripturãrfõpara 

.; : ~ubslttml-o .. - ·· .. ·· : ·; . . · . . .· .. · .. ··. ·· ........ · · . 
· ::, . ,:,;' .. · -~-O .Sa .• ·l\bllllEL ·uECAUVALUO . ......, Tem· as ·.mesmás .fuuoções. 
> · · · , :, O Slt. P kULo 'nE F.RoN'r.úi.:.... Não ha nei:eseidiuie da sub-

· ... ,. stitl.ti~ão; < · . . · . 
''.' ·. ·,, ', -:.o SR·:: MllliJEL Dt dAUVAJ,l!O ~ Mas 0.2• cseripturario ha· 

;vià>dil .. querçr a:.differenca de vencimentos. '· · · ! . ·' 
• ,: ·.;. :: ~ : } :O :.,sn:: JlÁij~~~uí~ -~'itONTIN - Em .. ~ccasiãp. d~ ci•ise, j~ _tem . 
·_·: .· ·-.haVIdo .eouc.essoes'peio···Congreo~o, ahu.s .muito JUStas, comó· a 
: : . '; dll.\t!lbellli Lyra; Mas ~:!l;reclso gué se,:veja a convenienpia da 

· · : •: medtda . em rellllliio ~ .s1tuacao ·rmance1ra do Ilalz. · · : ·' ;-:-. .• - .:, .. _ .. ·.- .,_ ... __ , .... ·.··-: '··'.1_::·:· .·.•- '.: .- ,, . ,, : · .. · "· .• ·. . : .; . ·.•· ' :. ' : : :.o .su: :MIGUEL _DE ÜAI\VALI-10 -;- A verba é .. augm~ntada 4o 
... _,·,.•··::·atuio·passado ·para cá?·:.· .. :'. ··,' ·. ·. '>,'. ··., .. :· ·. .·. 
: .. :. :. • .. •• 

1:0 :~; PAütO~Dt: FRO~;iN·-.EII~ niio:exi~Úa UO;Ol'Çament~; 
·. ,., ... de i920;.'passou.-a· iOO.coutos no de 1922·e,.agora, se pro~,· 
·.· · .-.x.. '!.~o ontos' .. ' ,- ·· .. - · · ·· · .· · · · .... ,, · 
' ,' '.' ;t~Ut.:iJU ., .. c I ' ' J ' ' • ' ' • 

' .. '} •.. ;-~ 'Nas~lnibven;;~s tecin•havJ.do oscillações.: EtÍl :i920 àu~ 
• 

1 
, • .hmm a, 1;36'3 eontos, NiiQ .houve· Deputado· nem 'Senador: quu 

... '_ ... nilo {[uizessc umtf pcqlicilt( subvenção ·para estabelecimentos'. 
:.· .. :··._de· beneJ'iCimcia··ou outt·os':cbugeuez:es· ilm se11· Estimo.• ()''re-
. · . :sultad<()i'.quc .. passou ;e.s~:Fquantia, erii 1922, .a .4'.04-f, contos; .. · 
: ' rJ~ri.plic!rm •em dous annos .. -Agora,• a C~a~a pr<lcura .diminui!' . 
'· .,< : essa. samma; Natural~.nte lUta -;~om dli'f!eutàade!:l para .clie· . 
t•. · .. 8Rl' .a el!lses resultud,os.;;.EmJo~o-o, caso,,:,ioá _proj~õem a·. redu
: ·· .. •cclln a'Jh32~ 'C'Olltos. •e: .. ·~~ nul ré1s, reduzmdo, ·~ort.anto, do. 
:_,.:: · '516:7JO$ .essns.rubr1eas~· ·· ·• .. ... , .:· ·. · · · 
:,, : : ... · .. · : Nesto. tiu~o, ~-·.· ni:ioossario: .ter múito cuidu.ào. Sei·iil tlÍlvet ' 
_:. __ ' 't!i·ofm·ivel• niio. clirilina.r.às subvencães'.dada5 a. eevtos estnbo· · 

' ·.··' :·lecimet:t.os' e Tcduzir-se·.: durante algum tem~.cJ todas as sub- .· 
. ·, .· vçu~ões .. A:P~zar; .dristt:idas~ as.'àifficuldades· actunes, que. cxi" 

... ·.gem ·que as subvc:oncocs: deste momento não .POS!illll)l correspon-
~ : .. çle1;. á l'ealidade, 'ao qho c;rnm hfl tros . óu quatro annos, Ioda-
I · via o closapparecimcinto deUus .'P.6de i'u~er periclitar u. existon· 
. · c ia desses ·estabelecimentos• de bene1'icenoia, · " 

· · · · . PensQ que nnm roducção om ·todas as subvenções, .de 2 :a 
a: .%. ·seria PL'Oi'Cl'i yo'l. . .. · · · . . . . . . . · ' 
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· Acho que dera havor qualquer incorPecçúo. 
O Sn. ,Tosê .J~ul:!EDJO ··- E' o calculo official. Mas póde haver 

incorrecção. . 
, O Sn. PAUJ.O om FHO~TIN - O -augmento reãi é · da 

9. 000 :000$, porque havia a verba da gratificação da fome, . 
· na importa,ncia de 4.143:000$000. O augmento dos magistra
dos representava ,cerca· de 1. 000 :000$ e o do "professorado, 
1.500:000$000. 'l'emos, em numeras redondos, 2.5QIO :000$000. 
Esta cifra não es.tá nas pot•centagens. .Não sei! si hàuve çon
fusão. E' um ponto ·para o. qual eu chamaria. a attenção do 

· honrado . Rela.tor, pela·. cj.rcumstancia de eu não possUir ele-
m-entos officiaes para proceder á verificação. ' · 

· · São estas a.s. considerações que tenho a fazer ·sobre as 
.diversas, verbas que formam o orçamento do Interior.· 

o SR. JosÉ EusEaro .- E muito importantes. 
O. SR. PAULo ,DE FaoN'l'tN -· ·· Muito agradecido a V. E.X1 .• · 
Vou passar ao exame de disposiçõeS', que não foram re-

. produzidas,. na propo.sição . da Camara dos Deputados,· ma.s que 
, fazem parte do orçamento !lCtual, isto ·é,' do orçamento vota- , 
· ·do , para ·o. corrente ·exerci cio.. _ "" . ·. 

. . A Camara dos · Deputa,dos mandou este orçamento sem 
"cauda .. "Mas; a cau<la não póde ser dispensada. E' uma dou-
trina .que tenho sempre sustentado. · · . . ·-

0 .SR •. JosÉ EusEaro -!E eu'sustento' tambem. · · . . ' . . ·- ..... 
0 S'R. PAULO DE FMNTIN -. V. Ex. sabe que; ·apezar de, o . aimo pa.ssado, ter .• sustentado o contrario· na Gamara dos 

Deputados, esta, a:final, enviou-nos os orçamentos sem cauda. 
o Sa. ~IIGUELI DE CARvÁLHo -• ·Já tive occasião de ma.iii

. festar-m~ de fórma identica, da tribuna. Não ·é posivel sup-
primil•a., · . . . . · 

. . O SR~ 'PAULO oiÍ: FRoNTr..>i -Dá-se o seguinte. No' orça;
menio ailtual," qUe" fOI• ·VOtadO, . e l;tllUilCionado, nOS primeirOS 
·dias .do ·mez ·de àgosLo, o. Senado e a Gamara acceitaram as 
· seguintes dispoeiçõeª : · · · 

tA.rt. 3.•. E' ·o Poder Executivo autorizado ~ ad
quirir dos herdeiros · do pintor Pedro Amarico, etc.» 

' . . 
. . .Não sei .si essa autorização foi executada;.não estou Ii'a
bilitado a dizer: Não' tenho\ informações. sobre ena;. Chama
I'ei a attenção para a diS:(JOSição n. 5, que ju6tifiila a emenda, 
'que á respeito apresentet. 

' . . . . '· ', ' 

A emenda, é a. seguinte :' · 
I 

, ·«Continham ·erri vigo!' 0 art. 3", ns. 5 e 9; o ar
· .... tigo e•; o !!,l't. 10, ó.~t ... 13;.e o art. 17, do decreto nu-

. . . mero 4.555, de .. iO "de agosto de 1922.:. . 
! .• :\. • .. : ·-.: '. -__ • ' ' • ' • • • . .. ',. ;' • ~-·:· ; ... -·. : ' ' 

. ·0 n: 5 d1z · ·· ·. · ' · · ' · 
: ·:~··.·. -·, -~·/:·· :'·.'~ ·:.! : ·,:··_, .. ,': · ... ' . : ·. .. . ' 

•· : ', · . , : «É'· o Poder Executivo· autorizado a, sem augmen
. · · ,, to· :de· .subvenção, .. ·restabelecer no Collegio Pedro II, o 
· · , ... curso de bacharelado,· ·de accôrdo com a Congrega-

... ,. ão" ~ · · ' · · ·;,-;J _Q ., ........ ·... . "•'. ~. ,··~ •· 

) S .. ~ Vol. X . · 47-
.. ·I· 
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O Sa. Jos~ EUBEBIO .,.... Estou de perfeito a.cc'ôrdo cont 
:V. ~x. I 

O Sn. l>A!JI.o DEi Fnom'IN - E' um~ d'isposiQiío aP/Iuo ... 
vada poln Cons:J'osm,üo do proprio Collcgio, accett~ Q 1\PPI'O~ 
y~du, p[)\o Go\)t~cllw ~un(!l'ior ~e ~nsi.n(l, · · .• · 

E' uma autori~a~,ii:o . que o . Govet•no :pod(\râ ou I\ÚO up.,. 
pliü!ll', da 1'órma que julgar. opportupu. Pureoo~me, en~reLu11~ 
to, que não hu ubsoluta,mante inconveniente em m1mtel•!1. · 

· O·lSI\·. Jpsl! \llW~\l.BIO -.· E)sLou · <fo pletto !\ccôrdo oomt · 
.Y·. ;EJ~:, . . . . . . . , .. . . . . . . . . . , . 

' 0' Sn. PAULO ~III ll'l\oNTg., ..,.,. .1\sr~dCQO. O u'Poia de, V, :Ji1:x;, . . . 

. o n. ~ ~~ l\IC~ÜJO. a~Li.l!'.? ·\\utor:i~~ o Govern.o a, entr~ cm 
~ccurdo com os/Estados, atlm de ser estabelecido o l'BS'llnen . 
de subvenl)iio destinaàa a diffundir· o ensillo p11imario, com as , 

·. bu~cs QUII 1\PI'~II\mtP, · . . ·. . , .. · ' . . . . 
. . O Bl\. Joa'& ~~~llltila = ~sa!l l:la~11s a~o qa mll11\r, .1\~toria; 
Fui uu qQem a J!WIXIi au a~ll!\li.Jento, llllltQ\l dispos~Q a. mogi:-

, :!ical-a ~1u se.{ltidll de íaci\it!lr 1\Q GQverRo a tar~l\ cte 11gm- , 
bate nc· anaLphabafls!Jlo. • · . . · . .. : · · ·· 

· ·.o $f\, :p,úJI~(l p~ .F.f\QNT!N -. !lei·{eitá~ente. A 1~edi\la é . 
da maxima importan(lia. Sai!e~os qqe , o combati! ao analtlha~ 

. betismo é uma 1\~cessidade. . . . . . . . . . . 
Saber lfll'- e escrevei'· 6 f.omecer ao homem. elementos para 

· .{IO\!Of: l'PWe. fí~JI<l~W. ~udo u. <{ue' o~ti'Qs l.hes. ·vo~~~m tr)l~s.m. ittir 
ll qu~ eiJ~1 pq~. _S\jll ve~, t_r!ln~mitta ~(lr .es~r\p~o~ lnQICa{!dO 
t~.Q(l o ~\\~ 411~~~ -~ t~rlllllt'Q~ ~(l, :pprt~~to( .Il\i!tfumgn~o~ l\1"' . 
!IIS);!ensi:\Vel!l. e preum!D@l;'Sil. · · · · ·. · . 

· · :' N~~ ·li~ .trat~ de ~W~f· qe~is se .~~~m t;le a~re11,(j~J;' s~Oi-1'!!"' 
ph1a. historia, mathematJCa ou o qualquer outro .estudo · ·qe Slll:-. · 

. encia ..O\\ de lit.teraíura. · Pz:ecisa ·.ter · u~ instru~:Qento, O · in:.. 
~fr~~.ell,w ·.·é ler ·e · ~sç:rtw·er,1 ~ao~.aijlente.. quanc:to- a pl·vporciio ·· 
a,e a:n~IPlla~e~os. ~· eLevada, si. be~ QUE! n.ão IIDI'edite que -~ . 
~aja, ·quanto. gera.lmente dizem. Mesmo o· ~ul~ado ·do .r~llsn~: .· 
qeamento feito mostra que não é·.tão elevada qqan.to .se sup
:pql,lha; .ffi~S ~m-tQII.o Q. C"@O, ~ il\UHo ~upwior \!,quella que 
d~~\l. !IW, . ~ r11laq~q ao gue e:x;i~~m a~ 'l\QSf34!J ~diçQes da , 
1.11y1hzação, Isto é, .que, quanào .·muito, . fosse de. 25 •j• •• Entre-
tanto, Elita ~~~~oreão ó de maia !lo tiobro, àe modo qUe.~ in- · 
dispensa v~ que ha.ia o ugm aooiio' conjugada .da . União ·•11 Ü(IS 
~s.iadoa.. pa:fa ~ver o problema. .· · · ·· .· .· ·. ... · -. · · · .. 
. 'A: disposiciio 'constante do orcamanto actual é muito con-' . 
'Veniente. Póde-se estabelecer o ~im~ de SOQ çon,toli por 

· Es~ado, · e · cômo temos· 20 Estados sem contar o Distrioto · Fe- · 
- de1•a! e. o T·errilorio · do Acr,e, obter~os, no maximo, seis. mil · 

.oontoa, ~e Jll. é um,a quantia um pouco elevada: . 
· . · Apezur . da necessidade da campanha contra o anllilpha
betismo,. podemos chegar a· um.certo ·resu-ltado ~~IUJ.dO a ques
.l~l'lo · sobre um ponto de v.ist~ pratico; não ,CIUerendo dar 
:rnstt·.uocãQ. Jll'imru,ia desf.lllvolvida, mais· aper.ías \imitando. ·.a .. 

· estabellicerl esoolas que. ensinem a ~êr, OSOl't\Y~· e; contar. 
O SR. Jos!J'. EuzEBio ::- Ha até Estadr ., 1u.e'·~I'Vez di~:!· 

.P.~n~em o aux1j10 da, Uum.aº'' .. ~ _ , . .~ · · · 
I \ ,. 
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· . O Sn. PAUT.o DE FhnN'riN - A uma nhscrvnoilo a adduzir 
a eRta, é q.uo talvoz houvesse convcniBncia cm incluir a verba 
enrre~pondentc na tnbr.lln orriamentnria. 
.. E ·uma despeza 'que pódc não ser cffccluadn pela. cir-
cumstancin de niio haver um cont,r·acto por parte do Esladn. · 
Mas, so não fôJ• í3ffectuarln, 1! um salrlo quo fica na t.nbclla, 
do modo qu.c ú nma. quesUi.o, l.rrf11bcm a sm· examinaqa. 

O Sn~· JosE' EuZElllo - A .ndd iciio dcs~a ·verba Já rifio in-
fluo na dcspoz.a ordinnria. . · . . - \ . ' -. . 

. ·.O Sn. P.\Ur.o DE T!'RoNTIN -. Eu accreseMto-a · iL dospeza 
ordinaria. · · · · 

'· ... nfcsc,j
1
o ~,qutl o o

1
rcnmcnto sc:la r~1~11 , porQU,c, n

1
ada_, sor

1
ra: 

·r ma1s. aCJI uo ·qrun .. C' legar n um cqUll· mo ·por me o uo a -
garismo·. r:\'i!ls potlcrJnmos r.! cvnr . a dcspcza c tambcm a r e-

. celf.n sem bnsn: · ' . · 
· Hn Um caso que posso citar para servir. do licíí:o: cm 

f 014 o .Brnsil ac.hava-sn t.nmbcm sobro n. .prORRão da erisf.l, 
Oc Jogo Qun a gUCi'l'O. foi r!oe;hlTI1da essa crise augmentoul do 
inf.eonsidndo ., Eu era ~nUlo d!rcetor da E~lrada de Ferro Cen
tral do· BrnsH. Fui pt·ocurndo · · pelo !lol::itor dn orca..: 
monto da Vinl!il:ll ·(Juil nra ent.iío o gener:tl Caet.nnq de Albu
qu!Wquc :. S. Ex; coMuHnr:t-me na qualidade do chefe da ·re
particno, pe.rgnntnndo-mc o ··qrue cu_ pensava sobre um111 re
ducclíó pos!li~el nas vorbM da c~t~nda. Tomei o ot·cnmcnt,o, 
quo então aU,fngin a 40.000 :000$ e declarei-lhe que havia ai

. g'ttmas õhras auo nodm•inm ser adinrlrís ant,o n premencia da· 
Riturt()lín o. indiqnl-ci-lhc qunos eram as reducç,ões passiveis do 

.1 · nrçrttnnnt.o, o qún·l· )Jorlia ser :r•crJuzido a 45.000:000$000. 
·S. Ex. 'Voltou c· .declarou-me ()Iuc não era su1'ficiente. quo 
, crn indi~ponsave! t•eduz!t• .o ot·cament.o a 37.000.:000$. dccla

ranrlo:-mc que aillda nsslm o osturlo da Commissão dr Finançàs 
rln Gamara deixara um deficit de 7.000:000$000. Ao que eu 
lho retorqui:' rerlU?.a o.ntão a trinta. mil contos. E. assim fi-. 
zoram. llnsult.ado: foi neccs~ario recorrrr aos crcditns cx
trnorrlin~~;rins. ·e em vez ·dos 45. OOQ :ooO$ a~ drspcz.tts subiram 

, a 52. ooo : ooo•ooo, · · , ·. · · 
_ . · 0J'rt, . o. que hÓs prec!san]o~ sabor, pnra 'decidir solm) as 
mcrlidas a. tomar, •í cm quanto. importa ai rlcspezn: oJ•rlinaria; 
afhn de nílo ro-rc~rlcr 11 vnJ•bn. Porqu~. um chofr r! !'i serviço, 

, rmC]IunnJo não,· cxcmltl a .vrl'ba. tcrn todo cf cuif!l\dO com as 
rlospe1.ns a fazer. Mas, no dia cm que oxcodc c !.cm rle prrlir 

.·credito supplcmontar então ,iá nfin importa. tanto J'ho faz pedir 
10, como-mil Ct1ntos; o nrttll.o não ha n1ais quem cogito .do 
rmluz!r, do~pc~ll~. · · -- . . · • . . · 
' Foi ·o: quo ncnnt~llr.u• no <\Mo··a qtw ·me rofcri. Votaram-

. 1 sn 37.000 :OOO$ trVI)-se rlopois de pedi!' um crcrlito supplc
montar de 16 mil, em logn1~ de ficarmos nM .~5 tlU lncsmo 

·.nos· 40 Clhog·ou~sr n lí:l mil conto!!!. ' 
Sltó en~o.~ concrrl.os <tu r líll'nam brm ~lal'll a sil.nnçãn . 

' · O· nrt.. .. 6.'' quo pi·nponho· na r.mcntla para sol' rnvi•Jl"nradn 
é o q,uo ~o .11i:lforil no Ctl•Stoin rlos Mrvic,o~ ct~nrlos p('!O rlcm·ctn 
n, 3.Hi, de mnio dn · iO•t\~1- naciom\lizn~ão rio cnsin<l' pri
llint•io, 

A cst,e m•npo.~if.o occot-rc-mc ll.lgtm'!! commcnl.-lt'íos. . . 
Em 1017, pnllco nnto~ rlo ter t.ido a honra !ln sN• c!l>!t.o 

Sonndot\ pcln pl'iinoli·n ver., Jlúl'coni o Estado tlc S:tn!:a Cn-: 
Lhnl'i~ll r .. 1 
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Pois bem, em uma parLe' do Município de Blumenan, nfi•, 
pudo encontrar, em uma certa zona, quem fallasse p01•tuguez, 
0 como não fallo allemão, não consegui fazer~ me entender"' 

. E só com rriuita diffícnldade; graoas a _ter encontra~o,- na occ 
casifin, um, italiano que !'aliava aliem ao, p..1,1de entao, apezar 
de não falar bem o. italiano, fazer~ me comprehender e enten
der alguma cousa por essa fórma. 
. Ahi está .a-.sHnação mn que se en~ontram certas zona:: 
daquelle Estado. 

Agor~ é ·J· JJ•eciso, na organização do serviço, ter eu i dado 
com uma me ida que, sei, não tem sido applicada como .deve 
ser; ·de modo q!w nem sempre as despezas correspondem ao re-· 
su'Uado desejado. .. · · . · . · · • · 1 

O Senado vae ver cm· que consiste essa medida. . . . 
Cria-se uma ·escola primaria de nacionalização do e'h-

. sino. O professor, póde ser muito bOI,ll, mas só. conhece a. 
língua portugueza, de modo que os menmos que vao á ·escola, 
no fim ele um mez, a abandonam, não voltam lá,' porque n~o 
o entondem. E condição fundamental para que esse serviço · 
clô reRIIJI.ado, tí procui·ai· um professor, que póde·não ser um 
nm·malisl.a elo prinwira ordem, mas que tenha a insl.ruccão 
primaria. e que conheça ascluas Jinguas, porque si não ás co
nhecer, as rlnspe~as ser·üo. na maior parte .improduct,ivas. 

Co~hr.çn, Sr. Pr·esir1enl.e, factos concretos. do Estado dt.' 
.Santa Cr\l.harina om que istiJ se tem dado. A escola lem no co
n:er1o urna hoa fr•equenêia, mas no fim de dous ou tre-,; rnezeP., 
essa fr·cqrrcncia des'apparece porque os meninos não. podem · 
aprencler· a contar· c a escrever sem primeiro. fallar. a nossn . · 
lingua. · • . ·. · · · . . · 
· .. Por isso. é preciso que o professor .. conheça os'.dous idio

rríns eniBso ct;msisl.e a nacionalização do· ensino. - . . . 
O· Sr1: .ToA É J~uzllllTO .-. Pelas informações ClJ.lO tenho do 

noss11 illnsl.r·e cnlleg:a, SQnadó_r l?elipp,e Schmidt,, esse.R .. ~en'i-
ços Wm dnrlo mag-mfwos ·rcsult.ados .. . 

• ' ' . '. • - j ' ' ' 

O Sn. PAur.o DE FnoN1'1N - Mas como se teem dado 
casos, corno o· qne acalwi de citar, de insuccesso, convém cor•- · 
rigil-os ... · · . . . . ·· · ... · · · . ·. .· · . 
. . ?. nutro .a ri igo, cu,ia revigoracã? .Proponho, ·é o lO, que 

drz.: . As quo.l.as ~~~ porcentagen~ aos Jmzes, procuradores e so- · 
lJCr~arlm·e.• so ser•an pagas clepoJs de ·finda a execução ·da sen
i,(mca". · . . . · 

• E' uma medida •rte alta·' convenienéia, porque muitaR ve-
ze~ piJ~lc .. luwor uma roform~ de .. sentenca, detm·minando de'~ 
pOJA rlrf1Iyul.darle~ a quem .t.Jvor re~ebido -essa~,. porcentagrns· · 

. pura re~I.JI.url-as. apo~t.~cendo muitas vezes que não se ptlclc 
-coJJsegun· .os La rest.1 tmcao. ' , 

· Tamhr.m proponho a r·twigoração .do art. 13. · 
.· ~· JlOSRiV~J· que U redacção .t.enha de ser ·modiricada por~ 

que ,/Ú o cr·edJI,n começou a ser utilizado.- · · · · 
• Creio CJl19 ·O .crJifiçio .nã,l foi construido no mel•hor local. .• 

Acho ,que scr·rn prefer!Vr.l outra locnlízncüo,'principnlmente nn 
nren .de l.cr•r•l'r!ns pr~''enient..e. do nrraznme_nt.o do, .morro do 
Castcllo. Ser·rn m~1s conycnwnt.e talvez collocàl.-o em unr · 
locnl um pouco llllllS prox1mo do dn Justicn ·FederaV · 

Quem tem r]usetões do fôro lem toda ·conveniencia em 
qno esses dou~ edifícios est.o,iam cm relativa pro:xÍmidnde. · 

.. 

\ 
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Isso ml!,iLO fn~ilitÚria a ac(;iio dos interessados no fOro, sendo 
a soluça.o facll de oblcJ•, poJ•que o Supremo' Tribunal :F.edcral 
dá _fundos p_ara a rua do Mexico, ,já aberta ·em terrenos con
qtustados ao morro do ·Cas!.ello, quundo ·construi a Avenida 
Central, boje Avenida Rio Branco. . 

\ 

ü SR. Jos1í EuzEBIO - Uma das glorias de .V. Ex. 
o'sn. PAULO'pÉ l<'i\ON~'JN -.Muilo ob~·igado a v. E'x. 

. ' 
Seria facii reservar um terreno, ainda mesmo que a cons

trucção já lenha sido iniciada, porque não é diffieil entrar-se 
om .um acrurdo para ser dado outro qualquer destino li constru • 
ccão iniciada; . 

' " . I , . . 

O,SR. MIGUEL OE CARVJI.HO - Mas ''ilO .sendo continuadas 
·as obra~? ' · 

... 0 .SR, l~AU.LO llE l<noiNTl~ -;-.No C~SO, h~ ymaverba espe~ 
CJal,. provem ente de custas· Judwu1es; Já destmadas. ao servioo · 
de juros e umm•tizaoões das apolieos emit.Lidas ·com esse fim. 
• O Sn. Jos~ EuzEBIO .,... A operação financeira· jú esbá au-
torizada. e ereio mesmo que o eniprestimo já foi lanc;ado. ' 

. · IÜ SR. PAUI.O llE FHON'f!N - Além disso o· edifício da rua · 
dos· Invalidas niio conesponde absolutamente aos fins a 
que . . so ··destina. i ,. 

O 'SR. JosÉ EuzEBIO ....,. Apoiado. 
O SR.' PAur.o oli' FnoNTIN -'Temos agora a considerar o 

nrt,- 17. Estabelece:. ~aos officiacs de justiça da$ varas crim1~ 
. nnes e pretorias desta capital é concedida a diaria de 2$000, 
j:~nra · pas·sag{lns o transpol't.es, augment.ada a verba respMtiva · 
da necessaria importancia ,, . . · 

· Esta ,medida foipl·oposta por mi.m em uma das sqssõrJs le-
. gislalivas. anteriores. c· roprescilta . despeza mini ma e de t.octa 

· jnsf.ica .... Parece-me .que, figurando_ no orl)nmento actual, deve 
ser ·matttida no ,que estamo~ confeocwnando.. . . '- . · 

O SR. ~11GTJEJ. OE ·C.~lWALIIO - São os officiaes d~. justica ! ... 
(Riso.) ~ · 

. . J) ~11. PAUr.o DR .FrtO'N'l'IN -· Ii.ealme~te t1 um caso de ,ius~ . 
~ca. . . . . . · , . · . . . . 

· · São essas as cmend!9· revi.gorativas de d.isposicões do de •. 
. cr·eto n. -1.555, de 10 do agosto'de 1922. 

. Desejo .ainda itpres!)ntnr dúas · e91endas á coRsidera,cão do 
Senado c dG dHrno Relator do orçamento do Interior. A pt·i~ 
moira, .iú formuládà na segunda discussão e depois retirada em 
virtude de um pedido .do nobre. Relator, vou reproduzir agora. 
Não. quero üccupnr R attencilo do Senado ,lustificnnclo-n nova. 
mente. Apenas J•eciu·rlei, cm péquenas po:lavl"as, o qun jti t.ive 
occasij'(o do dizer 'mais ·Jongamen~e. · ' \ 

Para as fesl.aõ do Centenarió da nossa Independencia, o 
l!dificio da Eseola Polytechnica neoessilava do pint.ma e repa

. l'acões inbm•nns. e cxt.ernns; O .Congresso tinha approvndo uma 
. omendu minha que figurava no or()amonto vét.ado, consi:;Tümd•1 

100 conf.ns de l'tíis para csBn rim. ficando aecro~cida a subvr.nçiio 
da Escola dessa qunni.ia .. :\'ilo t.endH sido a cmt•nda J•enovadu 
rJur;:ult.e a conf'ec~~uo rJo m·~~amonlo' ucl.ualmenlc en:· vil:)·or, 

. i 

., 
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·,. apoz,ar di~so, foi feita cxf.ernamonte a pilfltúz:a do edifício, nl€m' 
dr.. !!S'~iro~ rcparl)s inl.m·nos, p01·que, deviam funooionar ncssp 
od!lrcw rhvcrsos _congr·cssos scicnl.i.ficos, · ospocialml}nf.e o de 
ensino sr.cundnr·io ·Q su:pürior, que realizou suas· sessões com 
lodo o brilhant.ismo nosso local, cxcc[lto a.· de. oncer;r·amcnl.o, · 
Jcvadll! a offeil.o no salão .do festas da Expos,ic.iio .. · . 

. A. dépcr.a foit.o. foi,' rclà.t.ivamonl.e 'pequ0na; .· á vis!.~ da~ 
queiJa anl.crrprmentc pedida para a reparaoão de l.odo o edi
fício. Foi de 20 oonf.os ~penas. Esta dospeza niio está paga o 
.não podcr:'1 sol-o senão dnsfalcnnrlo-so do muit.o os parcos· re
c~rrsos da. o~cola, .constantes· de t.axas fle ·mat.ricula ·.c fi'equen
cra, J:i dcsl.inados :i eonsrrvaçiin dok .. labomtorios, acquisicão ' 
de mal.crial para os lahoral.o!'ios c l.odas as rlespezns inhrn'cnt.es 
no.ensino·. Si .. Hvnrmos tJilfl tirar estn ,~omma, olla vnc .preju
dicar o cnsirnn. Pcrliria est.a somma rlil .20 contos, cm vez de 
cem contos rio r1li~ rio oul.rü ,orçamcnt.o, l:l quo corresponde :í. 

• despeza fejtn. · · .. : · .· . . · ·. .· 
O Sn. AfiGU&r, ng •CAn.v.u,rro'- Dt'í úm 'lucro do 80 contos. 
O •Sn.. 'rAur.o o& FnoN1'1N - :mm logl(~ rlo se lerem feito. 

pint.urns inl ornas, r.omple't.ns,· dPcoracão rio salas,. como n .. sala 
da Congregar;.ão, rJrspczas que sct'Íam grn:ndes; 'fez-se apenas . 
a pintura oxt.cma. · · · · · 

I . . . 
!) Sn~ J Mm' EU7.Enro -· De nccllrrlo com o ministro~ 

. ) Sn . .PAUT.o DE FRON'J'TN' ~ Ô flirMf.or inf.orino da Es;.. 
· cola. ou o ó o vicc~Jircct.or, teve .do minist.ro a. aut.orizaciio ll1J· 

cossaJ•ia 'Pill'a isso, Si niio s(l .pudor obter a verbO: do 'Congres-' 
so, as dnspezas f.oriio q11e correr nela fórina por quil indiquei, 
em rlfll.rin1cnto da~ nMnssidndes do (}nsino. . · .· · ·. · ·. . . 

A onf.ra omeo'drJ; diz: «Onde convier - o· nr.t.nal au:til,ilt' 
de. donl.isl.n do Corpo· d:C Bol11'bciros do Dist.rict.o Federal terá o 
po~t.o elo soqonnrlo !.onnnfe e os vcncirilcnf.os a· ollo inhorl)ntes, 
sendo a verba· COT'J'rspondnn l.iJ aiJgmcnt.ada rla importt~ncia ·paro 
is8o neces~aria:.. · · · . . . . · · ·· · 

V. Ex.' e o Seriado· ~abcm flUe foi mnn emenda !!llmei!Htnt.e, . 
. l!lllm caso analogo a õsf;e; qnn sm•vh1 ent.ro.nR.rav.õcs fl0.1Jéto, 
. JHi.ra·-:i.Lacnr n 1qrro o ~r,nadó havia vot.ado;' Rorvin· de h,n~e. no' 
.11éto do orr:.amr.nto vota rio pcln- Cnng'T'r.sso para n oxnreJCIO ·de. 
•H>22. E' 11m caso q1w, :í. p1·imeim vi.~t.a, dilant.r dos t.ermM em . 
·que o 1Jétn sD. AXpJ•in1in. pareceria_ de injnsf.ir,.a r. i,nvasãn :de . 

· at.l.ribnicõrs dn Pnrln, Exnr.uf.ivo. · Pt'ef.cndr.nclo o ·l~cgislat.Jvo · 
tnY."'I' .. nomeaçõns;· o Qllfl e da 'compctcncin \ rlaquelln . poder o 

Mas tal niio ~n d:\. · O a~(xoiJint' rle rlrmf.íst.a.' do que !.rata· a 
emenda.- emonda qu!l .. Já· fc1. pnrt.c ,do orr:.amcnt.o :vetado - . 
tem iS nnnos dn sorvico. Qunm o nomon'u•nãn fofo poder !e~ 
'gislat.i\'O. Foi ndmítt.ülo no Cm•pcí · exn!llamr;mtn por aut.ori?.a- . 
Ção do· 1\fini~trn. no cn'mmandanl.e do r.omo, Nilo recebe nela 

. verba «Pe~snal:.>. A. Cnixa 1]0 .,Corno. do. Bombeiros· normltt~
l!Jo 11111 pngnmrnt.o •rln ~r~·~a ,flr 1!30$000; pm· mnz,· Mns ó 'llm. 
vwcimont.n insi!(nifi~:mto r~. além rliRsn, ha· fR annns oue· ellA 

· nrost.n . ~m'vicn·.~. · nesl.ns Modic.õrq. ·Não· pnrncr., po~t:nnt.o, ,lnR
.to qiJr nãn Ml nt.f.r!ill,a ~í ~it.unção ·cm qun o mcsm'? so acha., 
A. TH'orosl'a nnn f01 mcln](ln no m·cn.monto vrtnrln, era I'Xn
ct~.ni.cntn r~nnl à .nsln. Esf.f' P"nrissional t.o'm sidn · t:'Jogiado · 
polos divrr·fios hnmmanclnnt.rs 1ln Cnrpo· de Bombeiros. Esta 
ernenrln niin importa orri ·uma in,iusUca o, mui to menos, lllll 
uma invnsãd de poder. · · ... ' · · 

' ' . 1, I 

.. 

' . • 
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Estas emendas são as que envio :i-Mesa. As ·outras. que. 
devorla tambem formular, eu. mo reservo para apresentai-as 
perante .a .Com missão,· caso a Com missão, por si, ou pelo seu 
<!ionrado Relat.dr, ·não. cstabclcça, definitivamente as medidas 
a respeito, relativas· á reducçfio das despezas, nas verbas a 
quo me referi. I I 

Cr;cio quil em melhores condições do que· o orador, está 
exactamenl.!l o illmíl,r·o representante do Estado do Maranhão. 
que, como Relator, do orçamento, . conferenciará éom o illus
tre Ministro do Jntcrio'~, examinando até que ponto podem 
ser tomadas medidas, que sc,iam uteis par!l esse fim. · · 
- 0 S~ .. PRESIDENTE - Chamo a attençiío do nobre Sena~ 

dor para. a hora, que Já está terminada .. 
. .' :0 Sn. PAUI.o DE FnoNTIN _ .. sr; Presidente, pecó a •V'. Ex. 

deus minutos apenas de tolernncia. para ednêluir ainda as 
observações, qun ·t.enho a fazor sob1''e a nlt.ima parte numeri-
ca do orçamento do Interior. · .· 
. · Constantemente, tomos .conhecimento da pro'rogação dM 
sesi;o;es • ·do ·Congresso. de modo que as verbas corresponden-

. • tes a o lia não estão definithtamenf.e na tabella, porque não 
dependem. de pro'rogaoão votada pelo Congresso e por conse

, , g1.1int.e, não podem constar da tabelJa permanente. Entret.nn-
. to, são despezas cu,io effMf.ivo se níio determina. . · 

ô Sn. JosÉ EuzEmo - Far.cm-so por meio de creditas 
supplementares. 

O SR. PAULO nE Fno'NTrN - Quando..se .fjzorom os caJ:.. 
culos para o ecjuillbrlo· do oroam(mto é pre~~lso que o Con

. gresM não se,.esquoca dessas despczas e para isso chamo a 
sua at,t.onçlid. · 

. O Sn: .Tosil Euzr.nro ·_• São despezns, que dependem do 
·congresso.- ' 

. O· Sn. PAur.o DR FnoN.TIN .,...- Jtopit.l\ quando n Commisslio 
. tiver do nslabolec11r .mcdidns pnrn conseguir o nquilibrio or.,. · 
· camcntario, dovc t.cr sempre 11m c~nsidcrnt:iio ·.que alóm das 
despozns inhorent.nM t\ proprin t.nMila. hn out.rn~ Qllll nllo po~ · 

. dem srir• ahi ttxndns mas qun !.Mm, n6dn~so div.er; carnct.or 
permnnonl.t~, :· n rio nrcnmnnlo ·rio Int.orior .. ossns n que me refi-

. i rd .~-~~1.11~ n1.1~~fl cnsn · . · 
: 'Eram o.~sn~ · ns ob~ervaçõcR' quo tinha· a i'nzcr, uma ver. 

que n hora e R I. I\ t.crminndn. · · . 
· · ·RoRot'vo-mn' pnra. nn . cont.tnuncflo il!l di~ouAsiln. entrar 
em. conAtQrrocõ~~ rln . orr!l)m gf'rul f'Jiln ngorn ni1o poR~o fnzor, 
nora1íR mr ;I imif,nl nxchlMfvnmrot.r 1l nnnlysfl mmH1r•ica dns 
tabr.llnR rln nrçnmflnt.ri do' Interior. . 

Espflrn ·11un o mnu · illuAI.ro nmigo o honro do Sonndor 
poJo Mm•nnhilfl. nrlafor rir nronmnnt.n · durú n V!llnr. quo mo
rr.onm aR ~fln~idnrnc.õr.s o M nmr.nr!n~ quo t.ivo n honra d~ 
8Ubmel.f.r.r an ~cm nst.ur!o. . · . · 

O Rn .• To~rl En~!lnro - Tomarei cm consMrrn~ão n íni-
nortnnft~ rli~cur~o de V. E:c. · 

O Sa . .PAur.o nr. FnoNTrN - Er" o qull eu tinhn o dizor .. 
'(Nuito bem.: m.11.ito bem.l . ' ' ' " 

:' . ' 
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Vem ú ~lesa, sãõ. lidas c apoiadas a~ seguintes 

EMENDAS 

., 
N. 8 

. . .. :·, ·. 
A' ve1~ba 23" aur;mnnte-se, na subvençuo :l Escola PoJytech

nica do Rio do Janeiro, a .quant.ia de 2 :DOO$ para n despeza 
Ioila 'com n pintura ·c l'Pparos do cdificio. 

Jndl) convier: • · 
O actual anxilinJ' .r!:!ntista do Corpo de .Bombeiros do Dis

Lt·icto .l<'rdcrnl t.imi .o f)O~to de 2" tenepte e os vencimentos I a 
elle· inhln'rntcs, sendn a verba correspondente nugf!1cntad.'l da 
:mporlancia pat·a-is.oo ·nr~cssnria;. · 

. N. 10 
Onde co.nvicr: 

I -;"' 

' .. 
• 

, Ctínt.inunm em vigor o nrt. 3"; ns. 5· c O, nrts. li', i o, 1:1 e· ' • : . 
17 cio decreto li; 4. 555, <lc lO, dr agosto·de 1022. 

Rio flp .Janeil•o, 19 de dezembro de 1922. - Pauio i/a 
Front'in. 

. O Sr. Presidente - Estando terminada ll hora da. sessão,. 
vou lev:antal-a. 

Designo para ordem do dia: da se&são de ~manhã as· 5'e-· · 
· guintes 

1
materias: · · · . · . 

· .· · 3." discus~üo- da proposição da Camara · dos Deputados, 
n. 174, de 1922, fixando a despeza do Ministerio da ·Just.iça 
o ,N,egocios 'Interiores para o exercício de. 1923 ('com parecer. · 

. ,ffl,1!01'avel.'rla Corrl'111tiN.Vtio de 'Finnnt;a.ç, n. · :JU, ,de 192'2); . · , . . 
. · 3,''' di~cussão dn proposição 'dn. Cama~~ .ÍJos IDeputados, ' 

n. fJ 9, de 1922. fixando a despeza. do Mlnisterio i:las Rela-. 
Qões Exteriores para o exercício' de 1923 (com' parecer tavo
rilV'el da Com missão de.Finanças e emendas approviulas em .2• . 
discuw1o, n . . Y7,,, de 19Sl!); · ' ·· ' · 

Cont.inuac!ão da 3" di~é-ussão doproject.o rio Senado1i. 35,. 
do' 1022, que 'regulamenta a liberdade de. 'imprensa (com: sub- · 
,l·tifu.tiv'O da Com. missão de Justiça e ·.LegMál;ão e par.ecer :so-
bi'e as em.andtis apre,çcntiulas, n. 224-, de 1922); , - . 

. . ' '' I ' ' ' \ ' ' . 

1 3• cliscu!!são da· proposição da .. Cnmara dos Deputados, 
n. 42, de 1022, fixando as forc.as navaes para o: exercício de 
19·23 (com .. parece1• · favoravel da Cominissão. de ·Marinha e 
Gum~m. n."277, de, 1922); - · , · · 

' ' ' ' ' ' . 

. Cont.inuncão da 3' cl,i.~cussão da 1proposioão da .Camara dos 
Deputados, n. H, do 1922, fixando as for()as de terra para o 

·. nxm•cicio ile lfl23 (<)Om r•m'r.'cer dn Cormm.issáo de Mnriúha. e 
Guer1•a, (avora·,)P./ a umas e contrario· a outras da~. emendas 
apresentadas, n. ,,78, de 1922); · . · 

'. 

:.,',\ I ' I 
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2' discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n .. 2?9, de *921, crcando um Cons·e!ho· de .Justificação para os 
offiCJaes do Exercito e . da A:rmwda, quando accusadoa, offi. 
eialmcntc ou pela imprensa, de haverem procedido incorre. 
atamento no desempenho de seus cargos ou commissões· (corn 
parcce1· (01!'0ravel da CnmJfl.,issão dr: Marinha e Gu.ér.ra, ''· 1116. 
de 1922); · · 

2' discussão da proposição, da. Camara dos /Deputados, 
n. 21, d!l :Hl22, fixando a quota de fiscalização d~ banoos o.u 
casas bancarias · (com parecr"r fm•nravel da Com.mMsáo de FI-
nanças, n . .124, de 1922) ;~ · 

1" discussão do tprojooto do Senado, n. 39, de 1922, man- · 
danrln pr:emiar· com a quantia de 10:000$ ao lavrador que 

. provar havei· const.ituido, palmares de coqueiros no littoral 
do paiz, contendo ma i sde 25. 1000 {lés (com pm•eeer (avorav,el 
da Cornm.i.~são de Constituição, n. 264, de 1922); · 

I' di~'cussão do projecto do Senado n. 55,. de 1922, reco
nheoendw como instituição' de utilidade publica a Associação 
dci Fôro do Districto Federal (éom·parecer (avortrVel da Com
missão de Constituição n. 244, de 192-2,) ; 

. 3• disoussão da proposição' da Gamara dos [)eputados 
n. 52, de 1922, que abre, pelo Ministerio da Fazenda, o credi
to de 121i :87 4:$385, par,a .pagamento a Graoiliano Marques de 
Freitas, em virtUid'e de sentença judiciaria (com parecer ta
.vortwel da Commissão de Finanças, n. JJ55, de 19!JJ,); 

· 3• discussão da proposição' da Gamara dos Deputados 
n. ·58, de f 922, que abre diversos creditos para pagamento de 
pensão a. D. Ismaeiol da Rocha Vieira; para· publicação das 

· .obras «0 Senado e os Senrud'or.es~ ·e cQuasi um soou! o -de po
litica brasileira,, e para ·gratificação addicio'nal a funcciona
rios· da Sr.cretaria da Camara dos . Deputados (com pm•ecer 
favora?Jel da Comm1:ssão .de Finançàs, n. · 1!27, ·de /.91!2) ; 

. . ' 
3• rll~cussã'o dá pr()posiçãd da Gamara dos Depnt.arlos 

n,, 130, de 1 !}22, que abre, pelo Ministerio da Fazenda, o cre
dito especial de 52:100$563, para pagamento do ·que é devirlo 
ao Banço' do Credito. Geral, oessionario ·de Felippe Monteiro .
de . Ba.r\OS (com. parecer favorrrv·el da Cnmm1:ssão de Finan-

. ças, n. S.U, de 19r2i2); 

· 12'. discuss!!o do. projecto do. Senado, n. 80, de 1922, de
terminar~d'o que- a concurrencia publica de ·que trata a lei 
n. t.,'47 4, de 14 de ,janeiro deRte anno, terá por base os lucros 
das const.rucções, entre os limites de doze a dezeseis por cen
to. calcúlados sobre o custo das mesmas,. que se regulaná pelo 

·que g'CrnJmr.nte Se ·'paga nas obras feita~ por administra()liO 
o dandn o'U tras providencias ( ifa Oorn.m.issáo' de Ju.sfir.a e Ln-
aislnr:lio, pal'ecer n. 2.~6, de J.l1.2·2): ' 

2' discussão da propo~ição da Qamara dos Deputados 
n. 1 O!!, dr 1 !l~2. que abre, pelo Ministerio da Fazenda o cre
rlit.n csp~rial dn 9:050$291. para occorrer ao pagamento dd 
que 11 rlrvido ao Dr. Augusto Haddock Lobo o outro~. em 
virluld~ ~fl sente!Jcn .iudioinria (com parecer (avm•a1•el df! 
Coumns.wo de Pmanças, n. .127, de 19:3~1: 

r 

' . 

! 
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!!• discussão da proposicão da Oamarli dos Deputados 
n, H o, de l 922, que abro pelo Ministerio da Fazenda, o cre
dif,n especial de 08:728$492, para pagamento do qúe é devido 
ao bacharel Faustfl· Pacheco Jordão. em vlrt.ude da sentença 
judiciaria (com. parece1• (avoravel da Oommis.~ão de Finança.~. 
1t " .1.~0, de _19~2) ; 

2" discussão da proposiÇão da Gamara · dos Deputados 
n. 126, do 1922, considerando ao utilidade publica a Escola do 
Commercio Christ.ovllo Colombo ãe · Pirnclcaba (com ·pare-cer 
frmorrwer. da· Commi~st2o de Justica e LrJ(IislaçiJ.o, n .. 848, de 
'1922) •. . ' . . . . ' . 
, 2• discussão da proposiçãÓ da :Gamara i:los DeputadoR 
n. 141, do 1022, declarando de ut.ilidade,publica a Academia ' 
Gommorcial Marcurú•J de S .. Paulo (com parecer favoravel da 
Oom.tn.issilo de. Ju.~·tiça a Le(li8lação, n. 349, de 192S);- ·. · , . · 

' · 2' diRcussttn da propoeictto da Camara dos · Deputados 
n. 143, de 1922, declarando de utilidade publica a Asso-. 
cincfio doa Emprogados i:lo Gommercio, ·de S. Paulo (com pare
cet• (a1lora1!al da Commi.ssão de Justiça e Leoistaçrlo, n. '350, 
da /,92JJ) ; · , · ' , 

2' discussão da ~Il'!'"oposiçlio da Gamara dos Depútados · . 
n. 133, de 1022, que 'abre, pelo Min!storio da Fazenda; o cre- . 
dilo especial de 4:1118$875, paro. oooorrer ao pagamento de-
· v Ido a Alfredo ttyppollt.o Esh•uc, em virtude do scnt.ençll ,iu
dloiarfn Jcom. parecer {avOt'á!!l!l da Comrni,,$120' de .Fitwnça1, · 
11- 332, c I 9.22) ; · 

3'. discussão da .proposição dn .·Camàrn dos bepuf.mt:OI! 
11; 03, do 1922, que a.bro, pelo Ministerio· da Justiça e Nego
elos Intorforos, o credito espeélal do i :426$209, po.ra paga
monto no Dr, Ootavio ... Kolly, juit federal da ~· :Vara, MA 
I.OI'mos do tlocrot.o n: .\,831; do 11!21 (r.om. parecer favoravel 
da. Com.m.issilo da Ft.nrmça.,, n, !29) ; . . .. , : . · 

2• disoussíio dó .proJecto do Sonndo n ... 38. de 1922, ll.ll-
.,.: f,orizanda a Governo a abrir ·O. credll.o Ol!Plléial do .120:000$,. 

para. com o .auxilio do 80 :000$, fornecidos P!ilO . GovcrM do 
:Est.ado do Matto Grosso, mandar construir uma .linha tele
l!l'nphicn da. estacão do São I.ouronç.o 11.. viU o. de Santa Ri~ 
dn Mngna.yn, no limit,r com n li:slndo rle Goyaz (lfotn.·llr!.l'ecer 
fm!Orn!!cl ria Cnm.mi.~.wlo de F'ino.nçn.s, 11o- StJ/i, de {9!2) ·;· ·. ·, 

. t ' . • ·. 

- . Cont.inunç.ão da d,scussão da prop'osiçA:o di\ Camarn dos 
Dopnf,ados n·. 33, de 1922. autorizando o Governo o, emprestar 
ús ompl'C~as nacionl\es. que explorem n·indtis~rin da rtuule.ira,. 
at•l. a itnporl.aMIIl do 75 'o/• dnil seus cnpltac~, medlnntll ga_. 
•·ant.ia hypot.hcc!tt'là, ,iuros do 5 % e por nrazo ,do 10 onno~ · 
(com. pnrcr.l?r án. Oom•m.i.~.ç/1o de Ji'f.na.tt.çaa favoratJr:t ,a ·!J.ma P. · 
contrario a ou.lr(J..ç, da.ç. iltn.etld.t!.~ apresrm.tada,ç pdo Sr .• Alfre-
rlo ,Ti:'llis, n. ,1/ífl, dr. ·I .9!2) ; . . • . ·. · .. 

. . . . . r 
2• discussão da ljlroposfl)llo da Camara dO! · · JJeputndos 

n. H2, do 1022. concedon<.lo :\ viuvn dn ox-Simndor .Joaquim 
niholt•n (loncnlvcs. n pnnsiío mnns~tl do. ~00$, com rovcrsão áM 
RLI ns- fi lhos solt.olra~. no cnso de" mort,n (com ~a.racm• fm,ora-
t'!Jl dr! Com.mi.w1o rk Ji'i!lançns, n ..• 10~, dr 19*2); . 

2• dlsou~são do. propósl!)ão · dn Crimarn dos Deputados 
n. 140, do 1922, quo nutor•iza o Governo 11 (lbrir, poLo M,inl~~ 

/ 
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/ 
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ter i o da Jus Liça c N cgocios Inloriores, um credito de ré is 
~oo·:oOO$, para a consLrucçiío da filial do Inebituto Oswaldo 
Jruz, no Mil.l'anhão e dispondo sobre a execuçüo da lei nume
·~.'t.381 A, de 1!l22 (cornp?rece-rfa..,oravel da C1munissão de 
'' lnanças,. n. 369, de 1922.) , . 

2~ discussão da pro~osicão da Gamara dos Deputados 
1. :I.Oí, de :1.922, que abre, pelo MinisLerio da Fazenda, o cro- . 
lito especial de 6 :515$299, para pagamento do que é devido · 
·. Dcmetrio de· Souza Teixeira, em virtude de sentença judi
liaria . (com. parecer favóravel da Commissão de Finanças, 
,,; 326, de f922) ; 

· Discussão unica da J•esolução do Congresso' Nacional, ve
ada pelo sr. Presidente da Republica, reduzindo. de 15 amlOS 

5, e de _50 a 35 .os prazos para a aposentadoria a que se ro
ere o il.l't. •1!" da lei n. 2.992, de 1920 (com parecer favoravel 
;a Cornin'issão ile Justiça e Legislação, n. 344, de 1922); , 

Continuaçã-o da 2• discussão da proposição da· Cwmat:a 
os Doputados n. 49, de 1!l22, relevando a prescrip:ção • em 
ué oahiram os saldos tias subvenções votaidas, .em 1913 o 
914, para a Faculdade de Direito de Recife (com parecer• 
a Comlmissão de Finanças favoravel á proposição e ás emen
as apr·esentadas P,elo Sr.! Jr·ineu Machado, n .. ,357, de J 922); 

Continuação âa 3" discussão da proposição da Camara 
os Deputados n. 68, de 1029, modificando as penas estabe .. , 
•cidas nos arts. 116 e H7 do Cocligo Penal Militar (com. 
rncnda substitlt~iva da Cornrnissão de· Marinha e ,Guerra e 
a'rece1•' favoravel, em par•te, da de Justiça e Legislação, n. 845, 
(J 1922); . 

Discussão unica da proposição da Gamara dos Dep~tados 
. ·:1.36, de 1922, quer approva. a Convenção especial dll traM. 
~go mutuo telegraphico e radioLelographico entre o Brasil 
a Bolivia, ussigtiwda em 2 do maio de 1918 '(corn parecer 

lVOI'avcl da Commissão de Diplomacia e Tratados, n. 380, 
' 1922). . . ''. . . 

. : Leva:nta-so a· sessão ás 24 horas o 10. minutos • 
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