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nos exames· de· .Physica, Chimica, Historia Natural e 

. Psychologia da Escola Normal, poderá ser.. completada 
· . a Comissão examinadora com o· preparador dessas. dis- · 

ciplinas .. Pag. 166. · ·.. ·. · •.. · .. · · , · : , . ., . ·. . ' ' . . . '·.· 

• r,' 

.·. ·, 

' ~· \ , .... 
' ... 

. ' :· 

,,. 
·.·. 

... ··-. ' .. ·, ' 

. .... 

,), 

. ' .. , ; . 
'.: ·~·-. 

' I ,-,i 

'' ·, ~ \ 

. ' 
'· 

· · V éto. do Pr~sidiu~til da .Rf)publica: 
.' .: ..... 

'\ ' ' 

' ' ...._: ~ .. · 
.. · '' . ~; re~olucão 'le[ti~lativa ccincedondb favo.es "pati exe~ucão, 
. : . · . da concessao da Estrada de Ferro, Norte de Matto.: 

Grosso. Pag. 295.," ·· ·-: · ., ·• •· 

V (!tos ·em separado: 
·. ·.; 

'' 
'• .... ,,., 

"' . :·· I , '· . ' 

. '·' ' ' 

\ 

'• '' •:'' 

~·~.' 
' ' ' 

,. Ao parecer ,.n, 402: de. 1,922. (rointegracão no agente fiscal : , 
,de consumo) (Senador Lopes Gonçalves;) Pag. 1.55', · ·' 

. Ao. paÍ·ece·~ n. '~04, do 19:22. róintegrando o agénté da: Pre'-· 

., 

· . feitura Hermenegildo D. ·Lopes. (Senador Lopes Gon~ 
\~nlves.).Pag. 159.~'·': ·': ·' · · · · 

' ' 

' .I .' 

. ' .·.· 

·' '· 
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· ·. :.: .segun~ada•. ~ao_da·~~~,·~imeir~·t,siatur& ~o~ngt~sso N~mnar' ... ·: 
, o'. ',.>:• '.,,-' ",• ", ·. ":. ~· .···:·'• ~.<'.-•'''Í, ':, .", - ' -~ I ', ' .. , ·.·., ,,- ' 

.,. . . '... . ' /'' ::·_ ..... ~. _·' ... _ ., .' ' ' ' ' . 
.. !. . '·. 137' .SESSA.O, EM 20 DE);>EZEMBRO DE 19.22 · .. - ... · . ' . '.·\ -:_ . __ ,' . . ' . '· -· ".· ... - ' . 

· · ·.. . • i>.iEsiJ>ENcú ilo sn ali~~E;Ei:llLDo ·o E M'.oRXEs, 2· sEcRETAmo 

' . . . . ' 

_'; ·' ·, , .:._-.: -:·:~: ·,' • . ,. }'' . .... ;.:. ·: ·_, ·.~ .. · ,<, ·.I .. '· .. • •• ,. .. , , ., .. ···:·, : ~ ' , - ' .. ' • •. , . , ' , '. ·.. . .· •; ...•. , · .. : -~- .', -.:: ... 

. ,·· ·:· .. · A's 13.e. 112 .horas abre-se a sessiio; a que concort·em .· ~ . • 
... · ·.· , ·.os. Srs. .Hermenegildo de.l\loraes; Mendonca 1\Jat•tins,· Silvct•io:. ,,, . ·. 

Nery, ·Lopes Gonçalves, Laul'O Sodré, A. Azeredo, Justo Ch·cr~ · ·· 
·· inont, •. Indio . do Hr14si1, .. Godofredo Vianna; ·· ,J{isé · Eusebio, Co~·: •. 

~ .. ... ·ta :Rodrigues, 'João Thomé, Benjamin _,Barroso, EIQy de Sciu .·< 
. , ·za,.',Toãci Lyra,· Tobias.·Monteiro; Antoni-o. Massa, Manocl Bm':-•• 

· ·bá, .'Rosa e. Silva, .>Etisebio ·de Andrade, ATaiJjo .. G.óes; Goncalo , ·· .·· 
... .Rollembel'g,·, Siquou~á·de ·Menezes,. Be.rnardino Monteiro; .Jel'h- .o·· 

. ·nymo cl\lonteh'O, MaróUio de •Laeerqa, "Nilo· Peçanba; ·~odest~ · . 
·. l•~al; Mtgriet.:d~ .·. t:arva!ho; Paulo .. d~,·~'l'Qntm1 .. Sampaio Cor~On, .·: . , ···· 
Ir meu ·.Machado, ·Bernardo :,Monteiro, Adolpho Gordo,· AlfJ•erlo · ·. 

· · Ellis, .Alvaro. de Carvalho, .'J·osé MuJ•tinbq; Ramos Caiado, Olc- : :<: 
. gario .. Pinto; Oárlo>J:·.cavalcanti, Gener.Oso Marques,' .'Affonso Oa~ . . 1 

.·. mar.go, Lauro.·Müller, Vida!··. Ramos; . Felippe )3cqmidt, .· ~oares · · · <n 
·dos Santos e .Vespuc1o• de Abreu, (47) ;. . , .· .. :.: .. ·. :.: · . .: •.·,•;". ·· 

.·_. -_: .• • _.::···~ . . -~ .:.'1'.•_ ::--- .· :<-· .. ~- '.' ;· •, < .. -. ' .. ' . ~·- .. -_· J,, :· ... ~-- :'·: ~ ·: __ ":'- -,' ',, ·: ·' - ·.,' .... 

· ·. · · ' , ·.Dc!Xa,ni. de .. C:ompãrecer :com .. ·causa • justificada os •. Srs. , ,:· .... _ . 
. . ,Abdias:NtiVes,::Antonino Freire; Venanoio Neiva; :carneiro da . ·' 

. , : . :. Cunha; 'Antonio 1\Xoniz, · Moniz · Sodré; ·nu;V. Barbosa,. Francis~o . ·. · .· . 
. · . Salle!r,.:Lulz Adollibo e. Carlos Barbosa (9) ;: . · ~· ' .. '''é' · 

,- ... -~· ·.• . . ,. ·. , .... , , . . '. . . ·., '· . .· , . , . , . . . ·~ . ; , . ,l _- .. _. ', I . : ... , , - . . . 

. .. • .· E' lida, poátà em· discussão e sem debate .. apprbvada a 
... :.•. . ·acta da ·liessllo ·ant;lrior. ,... ·· · : · : '· , . · •. , . "'. . ,. 

'' ,. I 'I,,' ,' , , '• , • , :, ' ., ' ' ·~·- ·.• ' , , , . . • ' ' ', , ' .," " ," ,· ' ' , ' ' ' • ;; , _"' f ;_ '·' • ' ' ~ .. : ' • •_·' . . • • :: '' ":· " :,-:·.-,:~ 

. , ·• . . <": O.:Sr· a•;Seoretarlo (acn•indo do I•). dá contn. elo seguinte , :_.,c~ 
• ·'•· • '',' • .•· ' ' ' ' . ·. ,'· ;, I ' ' ' ' . , ' . ' ' ; : , : • ·. ' '· , • -: , '•·, 

- · . ·· ·· .. · .. EXPEDIENTE ..... ' · · .. · .· ~:· 
··· · ·,.':·.:or··ricio·s·.· .~: · · · . . .. .. ··:,·:'' .. , :- ._ .. 

· · , ·ri~ .sr.· :l':·s~riretario da Cam~ra dos Deputados, remet· 
. · .. • : . tendo as seguintes · : . · . , 

. . - ·. PROPOBIÇ~~-!Í. : . 

N, 180 . .i. :1922 
' ,. ,.,, 

. · · .·. . O· Congresso. N~cionJÍidcóreta: . · . · · · .. , . 
·· ·· · • · ··. · ·. .Art; · 1.• iRooqita Geral .dà RÓÍ;Iubiico.. dÓs .Estadrili Unidos 

·· do Br,sil é (JI'Ç11da em ·80d5·~ :255$, atiro, . ê. .699. ~S4 :300$; 
· vo1. ··xr · · · . · , · : · .. . . ,. . . ' 1 

.. ·' . 

·-., 

' •. 
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papel, e· a .destinada á: applicacão. especial!' em 14 ;572 :0&5$, 
• ouro; .e . 58 .'250 :700$, papel; ·que serão roo izadas com o pro
dueto do que ·fOr .arrecadado dentro· do exercicio de 1923, sob 
os seguintes titulos: . · · · · · 

. . .. : .~ . . . . ·. ileéieita ordinaria 
I,'' • ', ' : . • , •• 

, I - ·,',' '· 
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SESSÃO EM 2Ó DE D~~M.ílRO 't~ i9Ú .· ' 3 
~i-- ::~.;.:. ~-:~·····~~ ·E·!-~~~t.· · ,;. _ 

. '\ . . guintéa · alteraóões: 
. .· · n. 23, classe a•, re~ 

· • • 11 dlj•a-ae 8188im: -
.. 11 · · • · p,elJes e couroa1_ -~e 

· · ·qualquer qualiaaoe, . . · · · 
com . ou sem lã, ou 

· pêlo: verdea. .kilo-
: .. gra-mma, .. 200 ·· réis. :. 

, ·. "razão .ao .y,·;: 8eoiloe,· . · 

'
. 

1 
· :' &!lllgados/ ou. <salga-·. · ... 

-:· ... ~.- .. dos·-·.··· seocos, · :kilo- . ·· · ,.,: < .gu:anil.lla < 300 .réis;· 

(._ 

" · rázão. ao.ro;.nQ nu;. 
. ·· .. · ... · .. ·.:~·m-ero .62i,'.)Iiclua-se · 
. ··. ·. ·. · .,;. . o . iSeguinte' ~ ··.Ro,. :: 

.. · ·. : · · -.:oba'· asphaltioâ • ki- •• '· . 
·. : ·.· •· .•• ; :.·l()gramma,. :· 5 < réúil .. 
· ·· ... · ...... · razão' 5:,·% ::.o nu-· 
· ·· ' :· mero _57.0 ~á· a 

. ·:·~".ser o·s~1nte:-Em 
· • · 'fio : or4, branco ou · 

tinto ' wa ' tecer: ' 

·., 

·'' 
' ' . ~: . 

··'' 
. ~ ' . ' 

,· .. · · .. · :. <·Em meãdae ou· ho- . .· ~ .. ' 

·.··.· .. ···. · bin818 .de· .P&P.el ou , , ·. 
:,: ,· . .papelllo, -dife1tos 51,· , . 
· ·, : .~ . razll.o . 20'. . %; · em 
· • .. · :.:· ·.· · carretelis de madei-. 
' ' ' : ra; direitos 2e500, 

··.·.'razio. 20 %. Em fio 
. .' .·. · de- borra de seda, 
· .· ' diooitos 600 réis, 
.. :· razão 20%;.·Em fio• .· 

···.·. ,.' ·'·: .. frouxo.:para bofdar · · 
.. · ·, · ·. .e. toroidp (retroz e ·. 

' ' ' : . toro&!) : ' em meadas ' 
• ~· ' .· . ou bobinas ·de pa• . 

' :.~.: '.pel ou .papel!io,. di- . '· 
· · reitos · toe, . razio · · 

· · 20 • %: em carreteia 
:. · de· . madeira, direi'- · 

tos 4$, razão 20 .% • . · 
: ~ . T4w'as (qualidade . do . · 

·"·•· .. 

:, ... · MvO!tor1o) : · Em . . · 
caixas, oa1:rinhas de :· · · 
papaiA() ou envol:.. .·· :. · · · 

• torice semelhantes; · .. · 
· · incluidoe os 11arre-... · · · 
. >: teia e bobinas de . · 

.· ,. · : .. ~~~h-a;Paf:~f~e~~: · 
•··. ·· .. ··.•, .to, :br.uto;. red. Ua..;se . 

. . · .... da. segu.lute tórma, 
•·· . a . parte . do · n. 7157, 

. . .: qile se retere a pe-

. · ·• ·. 0881 ·PIIirla edlflca~o 
de casas ou 'arma

' .. . . zona, e para con
, rstruooAo ile · barooe, 
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•• ~NNÃBS no· a·ENAÍ>Q 

. etc.': M pecllls para 
· · odifwacão do casas ' 
· ou ormazel)S ·e gr,n- . 
·.dos de~1tos para · . · 
· oleo combustjv-el, e 
J:lara cons:tru_c~:60 de 
·JJa.roos ou \' ~jSI o.s.r 
mJUdos, · p o n: t~ 1!',' 
-postes · tele~trJJPhi- .. 

. COS OU teleph()SJICOS, · . 
. e outras obras . se- · . 
· melhantes, arn')Jlàas · · 
ou ~esarmadas, · :in- . . 
clus·Jve. cst~lr~ ;.de · .. · .· · 
me ta 1 <tJisteiJ.âtdo, · · 
b ·a r r as det<Jrrna-
dlliS e. oubras ·· ~cus · 
propr1as ~ pa~ll· . con
'sbruccõ•es de cnnen- .. 
to annado, Pagarão 
•too (.cem ~éisJ · nor 
ki.log.ra.mma. J'BZiío 
40 o/o : .. e .. i;llll(~B:-se 
no n. 601 o segum-
to: Cartões ~rfu-

ouro 

.. -

... 

.. :Papel ... 

'· 
I 

., I'' 

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

·· .. ::-.... 

. ~ . 

,.·.· 
.. , __ _ 

__ , ,_·· •. '! •. :_' 

. ,._ 
.. :./ •. ·'< ·-·--.· .. - .... 

;u veis Honeritb, 
~mlpreslsos ·ou ' não, 
brancc.s · ou d:e co.r, · .. , '• ,,, , I .·., ,·. 

· e de formato e .· ~"" 
. pessura que os tor;,· 

. .riem. exol!lsivaftlentc 
iapphea:_ :v;eu~ 1161 · :U.
. eh mas : tabUl~ras 
e l!epal'âdora~ · Hot ... 
lorith, . kii081'&fll01a 
400 'i'éis,· razão 5 o/o ; 
no n. 1.009, inolua
se: maohirnas tabu-

. ladorlliS Holledth, .. e 
· semelhallltoes. uma. 

·. 1•00$; . raz!lo ·~. %; . 
· hfe:m ·Selpa\>aPO!'&IS 
Holl~itll, ·Ulllp 00$,. 
razliia ·5 · tfo.; · jdem, . , . 
perfuradoi.-as· }:JOI!e- . · 
ritb, uma 5e, a:az~o 

· 5 . % ' onde C()IJ.\'ier : · 
Nava\has · de aual• . 
. quer· feitio: QJiietto /~:. 
e seme'lllantes, dUzia ·.: 
2~$, razão . 40: ·tfo ., \?·. 
Nao . espeo~llfioll'dl!IS :· · ' · 

· ·Coni .eaJlo· dil osso, .!.; 
~e . !inadQira, chifr,t>, 
ou metal or'(}.jJl&l'JO, :, 
dur.ia 3'200, razíio 
1.0 %-i~. com ,Çà):JO~El · 
~fLI:rti · ma\:lf • ' 
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rola · ou • tar•to.ruga, 
. duzia . 20$, · razão 
40 "/o. ·Nota- As la
mi·U111S · eimples para 
navalhas Gilleblie a 

.. 1semelhwn:tea, paga
rão ·a taxa · de $400 
por. duzia, e. as des-

'· . · . tinadas ás .naVlDilhas 
· . v . .JJão eSiOec'i11ícadas a 

'de: UliOO,· na razio . 
de-::2~·%. As caixa& 

. ·.·.. ou estojos em que 
. ' veem acondicionadas 

.. ·. as navalhas e l.ami- • 
·· .·nas .devenf page.r. 
· .· conforme .a materia. 

>de: que ·elo"' feitas, · 
·:,em 'sepllll.'ado; 88118im 

· . · tambem .. 1118 peo~ 
• : ·. · avulsaB ·:.que vierem 

· · · .n08 estOjos· e · sub- · 
·. · stitua-se ·a)ett..ra H 

.. dos .numeros .. i. 008 · 
.. ·· '·.e L009, relativ<Nl a 

· · macbinas motrizes ~ 
OJ)!l!llllt.riz.ef pelo · ~ . 

•· · guintel , R - ·1\fa.; · 
· chlnas :_ )l)'draulic~ 

....... , .. ·• ·:·de rodas,: de cyli_n
. dros · '. e . iembólo -e 

turbi.nas:· pesando 
até 2.000. kilos, ki- · 

. . . · logram!llo. 330 réis, 
·· · ·· ·. razio· .lO· C}'o; 'pe- · 

....... ·_ 

. . ·sando mais . de 2.000 
... , ::: · : ldlos;: até 10.000 ~i- · : 

. , ' · ··. · Jos, .kilo81l'ammO 270 · · 
·· .. réis,, .'razllo 'to %·:· 

. · ·._o pesandO mais. de.' 

..!.... Du~o 

r~·, 

' . 

... 

·.·. 

• ·• .. . :1. O • 090 · kilos, Jnlo,.. · . 
. · · grammo • i80 ·. · r.éls, . . . . - . • 

. . :. ·raziio to % • • • • • • • • • . 78.000 :Poo•ooo~ 
·. · · ;. . .. 2 ; 2 %, ouro, · sóniente . ·. ·. 
'·· · :· · . · sobre· os ns. 93 e .95 ' 

· ·. (cevada. am. ·grilo), · 
. ' . . · 96, 97; .98,. tOO e. :tOf ' . 

;._: ' da classe 7• da .ta-
. .. .. · rifa. (cereae~) im.;. • , 

. portados· naa Alfan~ • · 
·· · ' . ii!egas dos · Estados, 

· · · · nos termos do ar
, · . tigo. :t• da ·L.· nu-

. ·.... · ··. ~· m1ero· i. "52, de 30.' 
. · . de dezemibro · de · 
· · · 1905 - Lei nume- : 

:ro i .!44, .de :JO de i 
d~zem_b.rg ~~ ~9®í. \ 

·, 

. . 
57.000:000$000 

.. '. 
c . . 

. . 

• ,I. 
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..... '.}>'; 
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.. Jrt. t•z. n •. o, e L. · 

. n. t.4o2, de 30 de 
dezembro de i905, 
o.rt.. i •. n . 1!. art. i •, 
n. i, da L. a. f .ata, 
de 30. de dezembro 
de i904; n. 2 .. da 
L. n. t.ete, de ao 

· à e dezembro · de 
i906 e L. n. 8.544, 
de Si de dezembro 

. ile t908; ·L •. nu-
mero 4.UO de· 
Si de dezembro, de 
i'92i o 1 • I o I o' I o I .. o't . 

S. Expediente dos ge- · 
neros livres. de di
reitoS' · de · consumo · 
- ·Decreto · nume-
1'0 2.647, de i9 de 
·sef.embro ·.de i860, 
arts. 625 e jl26: L. 
n: i.507; de 26 de 
set.embro de t867; 
art. 84, n. ·11: D •. 
n. L750, de 20 de 
outubro de . f869; 
r,t .. ns. 2.940, de 
3i de outubro de 
1879, art. 9', n. 2: 
3 ,l(}iS, . de 5 de no
vembro de iSSO •. ar.- . 
.t.lgo f6; L. n. i1!6 A, 

· ·.· · · de 2i de· DOj~mbro 
de i892, Bn;, i': 
r, n. i9f A, de 80 
d·e eetembro de · 

. f893; art. t•, e L. 
n. 268, de 24 de · 
de1.emh"' .. de, t8fl4, 
srt.,A!, ~., .. 1~ L~· · . 
n:,.:4!!8;. de t(l·/d'é' · 
~ezembro. de. · f896; 
L. n. 840, de U de 
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. .., 
!·.·.·-.' 

. ' ...... , . : ·, . ' . : . 

' ·' ' 

..... ·· . 

' ,· 

. . .. : ' 

. ,;. 

'' ':· 
,' .. • 

.... ; 

': .. ,· 
•. :' ~ .. ". 

'• .. 
... ' 

. •' .. : ~ ' 

. ' ·:' ,, . " :·. 

. ·· .. ,• 

.. ' . 

I • :' ' .. 
,'. ,. 

. . -- . 

· .. _·,. . ,·. . ·'' 
·.':..'·' .. 
., ,' 

. :: ,_.·. · .. · .. 
. ··:.,·.'' 

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

• 

. ' ... " 

'.·· .· .... 

. ,_ .. .., .· .. ..-•: r,'·,' 
'•,'.' 

., 
..-.·,.; .. 

·· .... ,,.. ' . 
;" .. :: ,, _\ '>-_..··_: ~> .- .::' . ·,:·. 

~ ; ,' 'I 

' ._, 

·,,' · .. ___ ·., : .. ·. · .. 

·_.··. 
, ... 

l' ,' 

. '·:''. 

,·,. 

.... ' 

. novembro de ·, f899, . 
• .. art .. t•, ·n. ··2, e Ii. .,,, ' ··,:::. ,. ·. · 

.. n. · 4.230. de 3f d&· ··.,;r..... ·. ·:.:· .: ... 
. . . dezembro de f920: , . ;; ·. · · 

T,, ·n. 4.UO, de 3f . · .... ,,:,;;,:.r,· ... , .. ; .. -. ........ · .. · 
>1111 dezembro de i92i f .. 5oo:oooeooo l:2 .. oq·:~oo•ooo:_· .. ··:- · .. :• 

.i . Dito ..•. · das Oapata- ... 
zias~·Deoretos nu-· 

. meros 2, 647, .de .•i 9 
·rJn · · :Jef.embro . · de 
1 R60, arte . . 696 e · 

· 697; 1.750, de 20 de · 
·. oout.ubro rle 1869, or-
. tfgo t•, · § 4•: 5.32t, 

.. ·, 
··,,, 
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I 
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. I\ . 

I ' , . 

.. . de so .de Junho. d~ . · 
. · i873, art.. o•; .Le1. 

n. i26. A, de 21 de 
. novembro . de· i892, 

art .. i~; L. n. 265, 
. d.e 2-i · de dezembro 
de i894 art. t•, 

Outo 

. '·; .. 

,I-. 

.. ,_ 

.,:. .I ~.: 
· .. :.·\ 

.. 

'-,, · ... · ... ;,: 
. . ,'.; 

,/,1· . 

· . · ;n. 3~ e L. n. ,3.070 .. 
A, Qe Si dé · dá-.··· . · • · · · " 
zembr.o ' de · i9t5; ·.· · ::<;:'.P 

.. ·· ·' L. n. 4.440~ de 31 de. . ·. · .·._,4~;; 00~$oâo .·:.;_:_• .... 
dezeJribro· ·ae·· -t.92t..,/··. ·• • .- •.• _;·_,· .•.. ·-~ · ~ ;··-· 

5. Amezenagena; ' __ · ' 
·· • • . Deoreto8 na;. ~;47,;· .. 

· · _de .26 de novembro· .. 
·. · · de i872· 6 053 de · ' · 
.• • t.3 de. d'ezembrÓ de . ·' . 

' . · •975 .. ·art · · ••· ·.L. · 
'). ' . '. ' . :-n. 2.940, de· Si' de 
outubrO ... de ·. . .i879, 

· < 1art;. t8,:. n; i; D. 
,. n. 7 .. 553, .de· 26 de 
· novembro· .de · !879; 
. L, .n; s;sn,. de. 28 . 
' · de . setambro- de' · 

.. t885
3
, anrt· t•,

9
·g

5
·
5
4
9
• •. · 

. n .. __ ;.· .·_ n. . ;· 
' Ae 20' de fevereiro · 

· de i886; D. n; 191, ... 

.. •, 

·'.-

. . 

. . :. 

' . 

'-·:·:. 

. · ... · 
. ' ..... . -' . 

. / 

' ... 

. / 

. ' · 'de 30 . M janeiro· . 
·~ •, 

· .. : .- -· ... 

· dAe·" tde890; r... n. t211 .. - ... 
, · 2i·.• de no- · . 

. .. 

. .. , ' 

.. 

· ·;. . · vembro de .. i892,'. " 
. . . ·-- · . ,_ art .• t•:_ · L •. n_ '-'.<: .2115,_. ••. 

, .. ..dê: 24 de cfé~mbro' . 
: , . ,de t894, .... art; ··.t•;· ·.· 

n,~ 4:: L. n;··.2;035,.· ·: · . 
• · · de· 29 de· dezembro · · .·· ' · 
· ·de t908;· art. t•, · ·~ 
.... n. 5; da·L. n. 2.2t0, ·· 
. > . de 28 . de. •dezembro . 
· .. ···de'· ·t909; ''art. t•, ... 

,:;- · . . ·n. 5, 'da :L. n. 2 .. 32t,' .. 
' ·· · · , ·· rle so .. ele . dez"mbro · 

··· ... ··. · · · .·•. de · tttO• · art~ t• · · · 
.· .. ,.· . n. 15. da L. n. !.7to: · · 

· · · :. de .lU de. dezembro . . 
. de t9i2:: . art. t•," .. 

·· n. 5, da L. n. 2.8U, · · · 
r! e . Si ·. de· dezembro · · · · · · 

'•,>, .· .. - .;;. 
-·.; .. 

:; . -;: ·: 
... •· .. -.. 

... •. 

. : . ' · .. : .. - .. . 
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' . ' 
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" :· ·,' 

. ,. ' : ~- ·.: de t9iS, .e L.· nu-
mero 4. 2SO;;",de s(.. -~ 

. ' ~..- ' ·-

. , .·de , dezembro' .de. 
·.' 1920, art.. 4": L. 

· . n .. 4.UO, de· Si de 
nezembro ·de . t 92i., . 

. 6. Taxa de est.atfstlca ·: "' "~ ~ ~ ~ "·" 
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.... :' 

':·· .. :· . 

';,_,c 
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' ·. 1).:, 
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· .-Lei n; 489, de i5 " . 
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.ANNAES DO SEN,\DO 

, I 

·ele dczêmDro. · d c 
1897, art. i', n. 5; 

. D. n. 3 .547, <le !! 
de janci,r.o de 1900, 

· e L •. n. 3.979, de 

Ouro 

· _ 3 i r! e :dezembro de . 
{9:19; L. n. 4.440,. . 

rnvcl 

. . . 
·de 31 de dezembro .· · ·. ·_ . · _ • _·. 
de .i92i ••.•• -••• e ... _ ... : :·.~····;·_ •.•. •· ,·.:·. ~-~·•: . 700 :OOOfOQO ··. 

'J;_ Im·postCI ·de · pha~ ·. ·· · · · · · 
róes - Decreto nu-· · 
mero 6.053, .de 13.' · 

··de dezembro ·de ... 
1875,.art. 2'; L.,nu- ·_ 
mero 2. 940, de · 31 . 
1le outubro. de 1879, : . 
art. :18, n. 2, §·2'; D.· · 
n.• 7. 554, de 26 do 
11ovembro de 1879; 

· I...;. -n. 489, de 15 .de-' 
· dezembro de : :1897, 
·. art. 1', e L. nu;. 

.mero . 2:035, .de 29: 
• !I e ' d:ezembro d e 
· ,f,908; art, 1~. n. 7; . 
. ·da L. n. 2.210, de 

28 de dezembro de 
- · Hl09; art. i', n, 7; · . 

. da L. n. 2;32tode. 
· · 30 de dezembro . de 
- HI07, ·:e a:t:t. :1•, n. 7, · 
. da L. n. 2.719, de. · 

31 -de dezembro de · 

•". .. ' ·, 

.. ·,. 
.. ~ '. 

\ 

··. 

' . . . 

\ .'. 

-;...· 

i912; L. ;n. 4.UO, · 
de 31 . de dezembro- • 

. de. i92L; •·• :.::; ••• ;.. : âoo iooo•ooo . 
. Dito . dê· docas - • · : . · 
··Lets~n:s.2.972 de . ·· ' 
.-20. de· outúbrÓ.'de: .. :.·- · . 

1877, -art-. U, § 5', e · · ·., ·. 
2,940, de'Si de OU• . < ··. 
t.ubro c:le :1879, ·ar-

. ligo i8, · n·. 2; ·D.,. : : -.· .. · ' 
· n._· 7.55-i;. de 26 .de · · ·' · 
·novembro de,: 1879; · 

: .'L; n. 3.018, ·de 5 · · ' : ·-;' '·i '· :,: 
d 'e ·_.. novembro · d e · 
1880, · art .. 5', e 'L, · · : · 

· .· n. ·489,. · _de 15 de •: · 
dezembro de :1897; : · · 

.lirt. ·'1', n. 7; L. nu-:· · 
mero 4. 44'0', de 31 •. 
de dezembro.de. 1921 
lO 'i'o sobre o ex-

';:- , ,-r· 

· ts·:oootoô~ ... ··. 
... pedientes dos gSne
. roa .livres de direl-

bs de consumo ....: 
L~ i· .·n • 25, de 30 de 

. ~~-.. 
' ·,. 

~- ' I • • • ~ 
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llGSSÃO EM_ 20 DE DEZEMBRO DE 1022 -~ 
I ·: , ' 

' 'I 

- • :dezembro. de ~891, 
•:. at't,_ 1~. n, 8; JJei 
,. · n. 265, de 24 de 
d~embro de 1894, 

o art. 1"; L', n .. 489, 
de 15- de dezembro 
de o o 1897, art . .1•, 
n •. 8;L.-n. 7H, de 
26 . de dezembro de 

.. 1900, art. -i•, n. 8; 
--_ -. L',. n. 593, de 29 de. 

dezembro_, de i 902, 
art •.. t•,_ n. 7;_ L. nu
mm•o_ ·3 .• 979, de· 31 _ 
d c '. dezembro_ · d 6 

. 1919." c· L. n. 4 .440, 
· • de 31 de 'dezembro 1 · ílo 19!>1 - ' · · .. _... ....,;_···\····.·.-·h··;·_,_ 

,"•· •' o I 

'·,· . . ·'. 'll' ' .-

. IMPOSTO DE - · CON..; -
. SUI\10 

. .·. ·, .' ·,. , I 

· · 10.- Sobre· fumó ;_ De
creto .. n. 5.890, de 

\ :1 O ·de fevereiro de 
·- ·. i906; L. n. 2. 919; 

· · -. de 31' de dezembro 
de .:1914;. L. n. 3.&70, 
de . 3:1 ·de dezembro 
de ::19:15· ..Leis nu-,. . ' . ·' meros 3;2:13, · de_ 30 
d e dezembro . d e 

. ·-· .:19:16,. 3,979, de 3:1 -· 
--.- de - dezembro ·de 
·.-:19:19; -c 4.230, .de-

3:1 de · dezembro . de -
:1920;.L. n. 4.440~ 

. de · 31" de' dezembro 
de· :1921· oom as se:;. 
guintes -~ a1terações1: 

· .;.;...; As taxas do im"" 
!JlOSto de consumo 

' . sopre charutoS' pas
' . sarão ·a ser as .se
. guintes: Nacionaes, 

,. . . por unidade, até 
· ·_. 1508- · . -o milheifo, 

'01~; oé mais de · 
· 150' o. mi.Jheiro até -

, · 400e, $030; de 
mais de 400,, 8050; 

. --. . · Estrangeiros : p o r _ 
unidade,· t300. As 
taxas do · imposto 
de consumo · sobre 

, cigarros e cjgatri~ 

" Ouro· · 'pnpel· · 

o ... 

J 

\ 

-· ·,' . 
·, . ' . / ' 

.'o 

120:000t000 ·- . ' ... :. ·.•· -·- . 

' '·' 

' -

.-

. -
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·. 

io , 

. ' 1ha8 . fícam · substi
tu idas .pelas· seguin
tes: II; cigarr.os e ci

. garri·lhas nacionaes, 
· por. vintena ou fra
cção r até o ·preoo 

·na .Jabrlca. d!J·. S121t 
;. e no · vare3_o · de·. 
· $200, :$020; · Idem ' 

, .de mais de· $120 
· · ·· ·. a.té $400, e n9: yare

. . j tsta, no max1mo. de 
$50o, . '$100; Idetn 

·· · de mais de; · $400; . 
·' · · · sem .limlte··de:.pre

co para o ·va~ejJ~ta, . . 
$i50; , III; -C!gar.r()s , . 

•. e· , oisarrilhas:: . · .de 
'.procedencia. .. · estran
geira, ·por ··· vintena. · 
ou fraccão, • $400; 
IV. Rapé; por 125 · 
·graDliliUI:II, .· ou · f_ra- . 

. : cção,· peso liqUidO, 
· $100· V. Fumo ma• 

riipulado; · isto é, · 
· . desfiado, picado, mi

gado, ou em pó, 
po.r 25 · .· gra.mmas; 
ou· fraccão,: peso · 
liquido, $•060; VI. . 
Fumo · em, · corda, : · · 

folha ou paeta, es
trangeiro, . · por ki
logramma ou fra
cção, peso 'liquido, 

· $300; ·VII. ·Os ci
garros e ciga.rrilhas 
fabricados com fu- · mo preparado . na 
propria fabrica, 

· além das taxas de 
$020,. $100 e $150, • 
pagas em estampl- · 
.lhas appostas · aos 

. mesmos,· · pagarão, 
por verba, lançada 
. pela. repart.icão arre

.. cadadora nas · guias 
de · · acquisicão · das 
mesmas estampi
lhas, .. mais a . taxa 
de $050, por vin
t(lna . ou frnccão, . 
correspondente -ao··· 
fumo empregado; 
VIII. O fumo em 
corda, em folha, ou 

/ 
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em · • pasta, . estran- . 
geiro, . quando . fôr 
maiüpulado, . isto· é, 

: 'desfiado, p i" a d o, 
· niigarlo ou . reduzi-

do a pó, em fabrica 
.. nacional, ficará .au-

·-: . jeitó ·ao· regfmen e· . 
. --..tl~butàQAo~ do fm-'. : 

... 

.-

·Ouro Papel 
''•'•. 

'·. 
' . 

·' . r·' . 
· .. mo · .· de· . · produccão · · · 

nacional, . indepen- · 

~:~~~-1!~0 aif~~';i~ ..... ; ;· . ; i; .. '. · ' ·~o.'s5' Úiootooo ·. 
·· ·· H~ Sobre .. bebidas · ·· ··· · 

~. Deoretó ··n .. ':5.890, de' :-~_., 
. · 10 de fevereiro de 
. 1906; art: .f.•, n. H,:: . 

·' . da: lei• · n •.. 2.32f., ·. · 

., .,;, . 
'. --~.: . ' 

.· · .·. ,de 30 de.· dezembro · ~-. 
. , . M. f.9f.o: a:rt. u da · , .. 

lei n .. 2;719, de 3f. : · /. 
de ·. dezembro ·· d·e . . 

: ·... f9f.2; : art . .: 45 da . . 
· )ei, n.·2.8H, de :3f. 

. . d. e . dezBDlbro d e 
·• !19f.3;,Iei n. 2.919, 

· ' · ' · de 3f. · de dezembro 
. de .1~:14; •·, .Jei nu;.,. 

. .mero '3;.0,70 A, de 
· 3f de dl3zembro · de 

: ~ · .. : f9i5:~:- .leis·-.- nume•-
• , . '. ·,roa 3.218, de 30 de· 

·· -~. · · . -dezembro de .f.916, 
..... ·.•.. .d3 .. 9f.9,b· .de 81 .de. 

•· : · ezem ro . de 19f.9, 
. . . . , . . 4.·.230; ·. de'. 31 . de 

· · . ; . dezembro rte' f.920, · · 
. . rn; .4.440;.:de.·S1 de , 

:·. ·. dezembro.· da .. f.921; ·. 
. . com. as .. :l'lguintes · " 

· alteraçõe&: ·.· cerva-
. ' ·· . · ja :· -·de alta· fer-

' ·: . me n t•a o lt l1.:. por 
· · · · meia garrafa; -$090 : 

·. :. •. . por· .. meio · Ii tro;. .· 
· ... • : .. · .. · Jlf35; por'' garrafa, · · 
· , •• i • USO· .. por · litro · · 

·· · : > . $270'. · De b.a i xá · 
· · · fermentação · · . por 

· .. · " .· . meia garrafr~ $120; 
· · · · .. · .. por··. meio ! i t r o, 

$180;· ·por garrafa, 
· $240; por I i t r o ; 

· · · · $360. ·. ·. Amtlr-picon, 
. bitter, terntA, ·ver-. 
'mouth. ferro-quina ·· 
l3isleri1 vin~os qui .. 

. ; . 
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Í\NNÁES DÕ SENÃ!i()· 
'. .. 

· -nados, mnnro-fhlsi
na e outras bebidas 

· .1semelhantes,. · ab
s~ntho , aguardente · 
de · l<'ranc!l, de Ja
maica, do Reino, 
ou do Rheno.,bra:n- , . 

· dy; 'cognac,. -laranji
nha; eucal~·psintho, 

.genebra, k í· r ·li c h, . 
rbum, . wi·sky e ou- : 
. h·as . semo!hantes: · · 

. ..... ... llOi' .· m~ia '. garrafa, .. · 
· $300; por. meio i li

tro; U50; prr gar? 
· rafa •600: -llOr. Ji.;. · 
tro, · 8900. · Ucores, 
conservas on doces, 
rle qu'alquer quali'":: 
da:de, para u~o .. /de. 
mesa . ou nilo, como· · 

'· . 

, os de banana. bau~ : , 
nilha, cacáo;- laran- . 
.}a e ·semelh:mtes, á. . . 
americana, · · a·n i z; 
herva-doce, ·hespe- · 
'ridina, kumel e ou- . 
. tros que _se !hes as,-
s e_m e lhe m :. por · 

.·meia garrafa. $300 :,' · 
por . ··. meio ·; ! i t r o, · · 
$-i 50; · por · garrafa,. 
•1600; :por litro,·.· 
3900; .Bebidas ·. de-:-

• . nominadas, ' como 
:taes rotuladas; ,• vi~ .. 
nho. de ca,ma, · . do ..... 
fructas o . ,seme-·• ·: 
lhantes: · por meia. 
garrafa, 1100; . por 
meio · litro, · ti50; 
por. ga.rrafa, •200; 
por ·. litro,. . 8300. 
Quando . rotuladas 

. ou inculcadd ·cQino.' 
. sendo ·de iypo os-

. trangeiro : por meia 
garrafa. $200;, por 
meio litro, e300; pOP 
garrafa, 8400; por· 
litro, $600 • V ln h o 
nacional, · · natural 
de uva ou de qual
quer 1outra fructa · 
ou J?lanta, inclusive 
o vmho e o sueco 
iQ'o oa,it1_ n~o. :for .. . . ' 

Ouro 
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. SEBSÂO EM: 20 DE DEZEMBRO DE 192~ 

' . . 

merltadci· e s:em al-
,coot de . qualquer · 
natureza:. por meia 
garrafa. $020; por. · 

. meio . litro, · $030; 
. . . · · . por ·._ garrafa, . $0-iO; 

': · · · por··, lit r ·)i .. $90; 
.. Aicool . que .. não ·.se- · 

. · .. ·. Ja . de . uva, . canna, 
·mandioca, .. ·.-.. milhCJ, . 

1 
• .. . • ·· .ou batata.; de qual-

, . . :. ; quer gráo~. · ·por . · 
.· meia. . garJ.'af:l; . $200, · . 

Ouro.· 

., 

. -,-· 

. ·.-~ .'' . 

•.-. . " . · .. , por ... meio · litro, · · 
. ,. :. . ·. '300, · por. ga1•rafa; · 
. . ·.··_.·., $40(), · por ... litro. " ... 

··· · . $600; ... ·'g1•a_ lipa.. e 
. , · , aguardente . pura de · 

' ' ... -· .. ·· · camla ou.- d~· man- .. _, . 
.. · di oca;· . nacinnáes, e/ · 

...•. alcoollde · uva, can., 
.~ .• : ·_n~,--·~,ndioca, · .. mi- · 

. . . .'. •lho ou batrtla; •dcs- · .·: 
.·.·· de· que ·contenham · · · . · 

· · · • . · qualquer ·· , · iiubstan.:. . . -. · 
. : ( .· cia :·que 'Jh~~ modi.:,. 

-· . .··. fique ·o'· estado nB··• ' · · · · • 
.: ,·. . . :. -turalj,aguarden'te e .. ; ' 

· ·: ·· ·.bebidas.. se·melhan- · ·' < · 
· ·· : ·. · .•tes, :: •.naciónaes; de· 

i'ructas:- e plantas·: . 
· ... · · . · por- , .meia' garrafa · · 

$2oi01 por · meio li_.. 
· .. tro · $360, por ga1•- , . . 

.. · .. 

. ' .. ' 

Papel 

. ...... . 

':; 

. ' ' . I . 

,·_-J 

,i 't •· 

. ,'· 
. ' ... _, 

,• ,, 

,·; . -.'·:' .. · .' ·.· . 
' '' >>)_; 

'.-·_.; ' 

" .::i--·~:.:~ 

,. :-~~-':: 
,• ' _: . .~ 
'·:,r,.) 
' :- .. ~--~ 

.. ~>·:·,! , .. 
.. ... -·. 

:·· .··, . 
... ' 

-.:. ,;,,. 

-.· :. ::-

• .. -. 
' ,•' 

• i .. ·.-
. ,-. ·' ., .·· 

. _,._, 

..... 
· · · · · · .. · ·rafa $480, .. por li-· · . 
. , . . tro ,$720 .. • .. • .. .. • • ; ..... ~ >.~ ... :· ;,· tli.000:0.00$000 

. 12. ·sobre . ,phr;~ptioros · ·· ·· · 
· :,...;;.;·Decreto n .. 5.890, .. • 

. . -de ··1o·.de, fevemiro · 
~ .. 

: -~· ._ .. 
:·:_, .. 

. ,de f906;J,; n. 3;070 · 
· A, ·dfl 31 -de· oezeni,;; · 
.bro de- .1.915: · L. 
. n .. 3:;213,: dtr 30 de . 

.. ·' .. · ·. . .'dezembro· .. de 1916; .· · .•. 
.. · ... e L;.n, 4.440,-de 31 · · 
. · de . ;dezembro . de · 

.. -._ .. 
..... 
··" .... 

. ' .· 

·-, .... 

I 
.I . ·,_ .... 

_> __ •• : . .• 

..... 

.. · • ,:. _·, ·,, 'i92i -·~-·: ... --,\ .• -~ t·• I 1 1 1 ;,' 11, 1,1 •:1 I* ... t,l 1: . •18,·000:()09•000 • 
·.:tá.". ·Sobre :' • sal··.-. · ' D~ · · '· · :. ,.~: 

. __ ,·_ ... · creto· n. 5 .890, de-
:lO . de . foverPiro de 

. , .. · :1906 .nrt. :t•; ·n• .13, ·· 
1 

•• i da .r •. n .. 2. 321, de 
· 30 de' dezembro de . 

·. 1910;. art. 41 ·da.· 
· L. ü. ~. 7tll. de 3'1 

de , . 'Clezombl'O · de 
~1912;, -~~~· -1.6, da' 

' . 

.I 

:--····· 



L. n; 2·.841, de á1 
de · .. dezembro · . de 
f.913; L. n •. 2.919, 

· · d·e 31 de cl ezembro ' 
·. de · 19:!4; LL .. nu. 
· meros 3, 07.0 A, de 

. · 111 · de drzembro· · 
' . 

de-1915; 3.213,de 

·' .-

Ouro 

, .. 
•·.:. 

'' ' . 

.. . :30 de dezembro . ·de : , · 

. · t9f6; 3. 97!1, de '31, • . . · ' · · .. •· .. ·· · · . 
. ··de . .': dezemlu·o .'· .de' . · .:. . _. ,. · • '' .. : · ·... · ·· : .... · ..: . , . 

1919, art. 49, .o L.: ... ·· . · . .: • .· . ... . . · \ 
L440; dé 31 de .de- ·.· : . ·. · .. · · · ·· ·; .· •. ·: · :·.· .. · 
~~mb.ro de.' J 9~:L· : ~ .. · .····~ . • ._ ••. ·• ~ .; .. ; . ·' ,~.5QQ :OOOfoOo ·, · ·· -
·.Sobre·• ·calcado··<.:.;;.•:· · :· · · <... .. . ::· .... " · ..... ·:•: .... · .. :. • :•. ·· :· 

~:c~~0de~fcv~~:rr~. :·. ·''· .' :'• ;· ··· . ·: >. : .. 
. de f906;' L.' nume~. · · ·. '. •· · ... ' · , ... ·. ·.·· .. :.· .. ·· ,· . 

· ro 2.919, de 31'de- ' .... · ·· .' ... ' c~<>" .. 
· · <lezembro da' ·19f4;-.. ::':·. '- . ! · '· · ,., 

O. n. 3. 07.H A,· dt.l · " · · · · ',,. ' ': : · ··. ·. ' · 
31 de· dezen.bro• . de . , , . . : · · · " ·, · ' · · · ·.\ ' 
1915.: .L. ·n.- 3.:213~ : · ; :· · ... ~ .. . .. 
de 30 de d•:zembro · .. , . . ... . . ·.· ·· ·· · • · 

· .. (!e. ·:1916; e L:· nu~·· ··· · · -- · ,, ,,. J'. 

·mero· ·4.440. de .. 3i • · ... 
de.·. dezembro .de.·. . •·· •· ..... o:. 
192i com· as se• . ··· .. ·' " . 

1u_int~ot:Slt.~l~~~~~! . ·,; , ;: . :·: .( · ·•··.· .• ·. , , __ .·. 
· das de .montar,· 2f . .·. · · ·· ., > .. ;:• · .· · .· >· .': · · · .> 
II_;Botinas .othur · " :; ·, · · · · · · : ... · '· 
nae de couro, tec:, '"'', ' .:,·: .. :. .'.· :: .. 
"Vendidas no vare-. · ·: · · : ·· · 

)jsta, o o.m • preoo: · ·· 
. :maToado .. .na:a ·. mes-: mag:;···· pelo~· . fabrl- ' 
c~ntes até 25$: até : 

:.· 0,22 'de: oom.(,:ri~en- :·, ·,· 
-to, . par, . $300, de .. 

· anais .. ·· de . o;22 · de . 
. comprimento, . _par, 
8600~ Idem, 1dem, 

•; .... i 'I. 

·.,, 
/ ·." ·. ~-:·.::-~:~·-~·: ... r.,._ .· · .. :_ .. , . 

. :.\.:.· <: .' ·. ·,'' ' , ... : .. ' .. '' 
·,. · .. _·:._·. 

.,. ' .. ' '. ' .. -........ .. ',. 
'·'· ..... '· . .. . 1 .: ' ~ • 

idem~ idem, acima. · 
. de .2o$, ou 3em · pre- . ., 

. ~o marcado pelo . fa..; '· 
·· rioJJlte: . ar.é · 0,22 · ~, 
· · ê l tlbmprin1i:lnto, par · 
f500; de . mo.ls de ·. 
,0,22 :de oGmprimen- ·• 
to, par, . UOOO. III-. · 

. Botinas de tecidos · · 
de . seda; ·etc., · até. 
. 0,22 de cor-1primen.; 
. to, .par;, U: de mais 
de . 0.2;;: de rompri

-!:XIerito, par, ·2f000. 

(1. 
' 

. ~ .. ' . ': .. ·',· 
. ;, .. ·1 

.. .. ·:.' 
' : 'l:.•. 

' . 

. ,'l· '.' 

'. \' 

,• . ' '· .. '.,· 
I·...,· 
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' ' SESSÃO EM'· 20 DE ,DEZEMBRO DE f 922 
' ' ' . i ···. ..1,'<:1 ......... 

rV~Sapa.tos e bor
zeguins de coUro, 
etc.; . vend•dos no 

. varejista, .com preco 

. : marcado no.• . mes-
. · mos, . até :1d~; · ·até 
· · 0,22 de comprimen.-

to, par~ · $150; de 
' ~ .. mais : ae p,22 de . 

comprimento, J)ar, 
es.oo ;• ldeml . idem, 
'acima . de . se, ou 

. t~em preço marcado. ' 
pelo . ·fabricante, .até ·· 

Ouro 

,, '' 

'.' 
. ' .,··· ~ ' . 
,: . .-

: '.-· 

I , 

.. 0,22: de comprimen-· · · · 
to, ... par, $300: de , . 

··· . ma1s de 0,22· de 1• ''' • 
· · ·· · comprimento; Pall, 

' ' · eooo. V - Idem, 
"··'·- idem· de qualquer 

· · . '.' teóldo de seilP, etc.: · · · · 
· . de · qualquAr. com- , · · : 
· · ' ·· .· primen!% par,.. réis . · 

. . 1 . . ·f$500 •. v 1 -:- · uhine-
las · e sandalias de ' 

· .·. , · couro; . · etc., · par, · 
. . . , · etoq; ~VII -.. (l~1ne.; .. 
.. ··.. las :oe seà~ineto., 
' . ' par,. e50o. .\ -

·· . ,.;;. :_,.Sapatos de qualquer 
, especie1 . · proprios . 
. para .oanho.: . eto., 

':· .. ' 

. .. par; ewo;.rx .:.... sa- . , 
·· . . l!&tqs1 galoooas, eto7 • 
·•: de • . .oorraohn: · .. ate 
· 0,22 :dll comprimen- . 

• , .. · ·. '·fo; • par,. · 1~00; -de ,. .· . 
· mais de · 0;22 : de · 
oompriment.o, . . par,, 

. . f200; X -:- l'erneira. 
de. couro, par, f600, · .. · · 

-',·.·: 

' . .. 

' -~ 

. ' . ' ' 

., .... 
' ' 

' . 
l.,. 

. '; 

' - ' 

, .. , 
'· ' .... 

. ·. ( 

.. \ '· 

' Papel_ 
I ' 

'. •' 

,., : 

:···. 

.·• ' 

. '. ~ ., ; 

• 
.. '•·· 

: .. 

. , . 

.. ' .. ' ,, 
'·' . 

. ' 
· . : JdelXl ' de panno e · . 

·· ·polainas, t•ooo ··.~. ,. ·· ... ~ ••..•. : . ~ .. · oooooooooóooooo · ' 
. u;:. Sobre··· pertt:Inuiás: · ·•.r•·: ·:·;1' 

.. _:·--.Decreto n .. 5.8~0,' 
·.de .to.· de .fevereiro ·. 

.. de Ut6; L. 2.8U, 
. · de 3i de dezembro 

'de' t9t3;. L. nume .. 
· ro 2.9t9, de .Si de 
dezembro. <1•1 i91.i; 

· L. n. 3.070 A, de 
. 3 t · de · dezerilbro 
de . 1915; L •. num&;. 
ro 3.213, d11 30 de . · 
dezembro de. i9i6; 
.L. n, 3.979, de 31 

'>: ... - . 

' . . I 

'.' . . ' ~ . 

.. '. 

.. ' 

... I:.<;:·.:·~)~ 
'' . ' . ' ' . ;.~ !:\~~. 

. · ... ·.:.> .. :·~.:~ . ·:':.-.. i/J 

.. )c~~ 
I I ,~!·.;, .. f<':~• 

. . ) 
': 'I '~r-7 ~- ';·, .. ~.~, 

., 

': .. , ·~::.·::·~·\;~~i) 

. , . r ... :;:~ 
•,' ,,_, 'I ,1 

' ... ' ..... ~>; ~;t 

··. :·;?;);;~~ 
.. ·. •,' '. •·.' .:-,'f. 

.··>·.::.:.::.:1~:!: .. ! 

': _;;~··;~ 
,',' ,"',• 

~\,';; 

.. ····, .,,, 
•, 



de dezembro de · 
· 1919, o L •. 4.440, de·_ 

·de 31 do dezembro 
do 1921, com as se
guintes · alf.eracões,· 

.or · objecto, · a sa~ -
· b9r: I, de p,•eço até 

·. 2$ ·a duzi.,, .. 8030: 
·- II, de mais de 2$ .· 

.. até 5$ a duda, f060: 
. III, . de · malR de 5$ 

· - até· 10$ a duzia, · 
$700: IV, d-e mais de .• 
:101 até 151 a. duzia, 
$200;' V, de mais. de 

Ou~o 

· . 15l!l até 20~ a du-
.. 'zia •.. $300; VI, de . . ' , 

·mais de 20t·até 253 · 
a duzia, S400: VII, 
de mais 'do 25t até 

·i 

Pu.pel . 

,. 
•. I ... 

. '. 

. ~.. . 

,-. ·,. 
' I 'I 

'·" 

·,·. 
'. 

303 ·- á duzin, f500; · 
VIII, de niei~ ·de .30$. · 
até . • 45$ • a . duzia, 
1600; IX, . de mais d-e , ·. 
458 até<60f a du-. 
zia, .:te; X,. de mais 
de 60f .até 120f a - · ··. 
duzia, 2f: XI, de . ·. · 
·mais ·de i:JOf até 

. '· '· .. .· .. · ... 

. :l50f a ,dur.:a; 3f; · --. 
· XII, de mais de i5Qf · 

. até 200f .a . duzia, 
51; XIII, dé .mais de 

· ' 200' até 30C$ a du- -
,. zia, n: . XIV, de -; . · 

. mais de .. 300f até . · 
_ 400f' a duua, 8f; · 

· · XV, .de ma1s .de . 
· ·400l até 50H$· a du- _ . 

. ' . 

. · _ zia, · ·. ·9$; . XVII, · do . 
mais de. 500$ a du• · , 

··,,' 

. · ..... 
··;.' ' 

,,:-.-._.zia_ , .. _ iOiO_ 00_: ._·_;. ·; • .-.. . ... , · .. • ··. ·' . '·'-- i~. t:.t~· •·--

6. ·Sobre cori~ervas -· ... 
.Decreto n._. 5.890, · .. · 
· tle ·10 de fevereiro 

,·_ do i916: L. n; 2.919, 
· "do 31 de dezembro . 
·de · 19H; L. nuníe'-, 

!l'O·. 3.070 A, de 31 
· -de· dezemb!'O · . de · 
. 19:15; L. n:· 3.213 

,, .de . 31 de dezembro· 
. de 1916, e L. nu-
·mero 4. 440. de 31 · 
de dezembro . , de 
·1 021; accrtlseentan
ào-se · ~- 1:1il~illbe : · 

. . 

,,•,•,: ~ 

. .... : 

: .... · -· . 
~, . . ·· .. ' ...... _, 

:_,-.·' ./. 

'· -· . 

'", ': ... ' 

'· ·, •' ...... ;·, ',' ·,,,. 
···-.' ' ....... . 

; • .. 

5 .800 :·0001000 -·. 
·,".' '• . . . .. ·.·· 

·.·.-·· 

,•·" 

. ··. 
,, ' '' 

,.,_ 

., 

. ·:: 

/, . 

.. \ 

·,-·. 

" '. 

. '· 

.. : . 

:' ·:.:· 
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SESslo EM 20 DE· DEl!<EI>rBÍ\0 DE. to2.a 
,I,···. 

' . ' ' n· 
·9uro 

.• •' ! . 

.,, 

: •.-., 

chocolate. c~1mmum, 
- .. · .d.!l refeiciio, puro 

· ou com qualquer ou
,,-:.·,_ tro ingrediC'nte, em 

pó ou em massa... . ......... ; ..•. : 5.ooo:oooeooo .. 
. t 7. _·sobre, vincgre- .~ . ·. · · ·· ·· · · · · 

' '-. ' . 

. ·Decreta n~ . r; .890,. . , . ) 
de .. 10 de, fevereiro.. . .. 
de 1906,. e .Leis nu- .. ·· ' : 

... · meros. 2, 719,• de 31. . . ·. > 
· .: . · de -dezembro · de•. · ··· · · _. · · 

.... · ::. dd912; 2.;su.>de 31· '·i · , ... · ·.·. 
• ·. · e·. ·-dezembro ·;..de•. · · ••·.· ·•·· 

· . 1913 i , 2.919,· de 3L. • i I :. <· . • · ': I . ' · . 
· de · "dezembro < de 
·• 1914; ·3,o7o A, de·at 

. . de ·:'>dezembro -.:de.. . 
1915, e L.:·n.4·.uo, .. 

· " .·de 31 de •.dezembro,·. . . 

'' .. .... · .. 
..: .. 

; ~ ' ' 

... .. ' 1921' r·. ' .. '. ... . . . .. . . . . 800 oo·o···ooo . 
T·,.· ··r.: ;·. ,-•:••.~:-.... ~·~·•··~ ••••·•:-~··.•.••.•••.•• · . ."·.', . : .·._-'·-. 

'. · .. 11!; Sob1•e vêlaE·-· De
. > cret:o : ri.- ' 1). SOO, de· -

.. ·,.· 

· •. .10 de: fevere:it·o. de .·· · .. 
r ., .'.191.6;·L .. n; 2 .• 919, . 

. ,, ·:. ,· ,l{jie ar de :'dezembro .. 
• .. ·.: · :· ·de 1914, L,· .numc..: •· 

.:j' 

. • I . , 

. ~ .· ~ . 

:· . ··'1'0.'3';070 .• L 1·de 31'' ..... . 
. de ··:_,déeeníbl'o' ·de · ... ::· '· · ...... : 

·· :1915, e L; !t; -1., HO, .> · > .. 

. ,•' 
o'.- ..... ·' 

·.,I 

~ '.: 
.. ,· 

· . ,· ·de ~1 . de. ff0z~mbro . . . . . . , .. 
, .: < , de }921 .•• ~ .• ~ • . . .. . ; . ~ , ..... : : ;, . . . 700 :oooeooo. 

;: · .':19 . · Sobi'e ·liensalas . "'"" . . •· · • 
._: .. ' .. Decre.tó .n. · 5.890, .. 

. ''. • ':':de·. to .de i'ilvéreiro . 
/.~de· 190.6; L.· numeo.: 

:·; ró: ·.3,070 A, .oo·st '• .. 
,:_. i' 

.. ':-.- .. · 
· . dé · · ·dezembl'O .• de . . 

\ · \ >1015; e L. -nume- · .. . · 
· · :I'Ó· 4. :UO,: .de 31 · de · , .. ,. . . · . · 

·':dezembro· dc.t92r .. ·· . ~ .... ·. . . . . . . . 50:oooeooo. 
20.'·;Sobl;e tecido~~~-.· · · 

cr.eto · n. 5.,.81J~. de 
· ,:ro;>dc .. :fev~!r.Ei.; de·.· .•· .·.' 
. • :1900,·: L~· n;: '2~;8H; ., 

<de. 3f de -dezembro . 
. de 1923; i.1H9, .de · / 

;, · -31 de dezembro . de ... ·. · 
, .. ; :19!.t; L; n •. :3.070 A, 

... :'dro.3f de. tl9zembt•o. 
~ . ' de 1015: r •. n .. :1;213, ... 

de a-o do dezembro' ... 
.de 19:1(}; J~; · 3, 979; · ' . 

· · .: · d'e 3f.. de .. deY.ombro ·. 
· de' 1919; e L. numc- · 
. ro 4 . .UO, ·. tli.l :i :I · de 
: dczembt•o dr: 192:1; 
V:ol. XI 

,. 

· ... 

. I 

. ..... 
'.'' '···· 

.. 
.. :.•, '' •. 

. . . i 
' . , ... '; ' . . . .. 

.. ' . 

: 

·I , ''I,' .. ' , 

·' 

2 

• !' ' 

..... . -· . ' 

..... /,' .. ..... 
' ,··.-.,: 
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IS ' ANNAES bo SENA!ló 

com as ~rlguintes 
· alterações : J ·-.. Ta
_cidos de algodão, · · 

· : por metro 'ou · fra-
:. ccão: .Crúll, . $025; 

brancos, $040; tintos. · 
. ou estampados; 

$060; II_-. trecidos 

ouro· 

· rle ; canhamo,-. juta 
. ou.. outras ··fibras >. ·. . . ~:,· · 
não. . especificadas, .. 
simpletl · ou; mixtas,\ ·. -~ ··,\:· 

· por.·· metro. ou fra- _: .,. .. 

..... 11 

;_ ·' ..... 

.··.· ... 

...... 
c cão · · Crú ~ $IMO· 
brancos, tintos oú 
estampados, · .· $050; 
II -· · Tecido~ de li- · 
nho· puro, JlCJf. :_me~· 
tro ou. fracção: Crús, 

·.-·· .. ,· .. 

. :; . $100; brancoa,. •150; 
tintos ou estampados, 
$200; IV' -· Tecidos 
de linho .:.com ou- · · 
tras . fibras · ou. com 

· ... 

..... 

... ·, .• 

' '.J.. algodão, por · metro . 
ou fracção.: :: Crús, 
$060, branco:J,, tintos 
,ou estampados $100, ·• 
bordadqs c~s. bra.n.: · · . : ; . 
·cos, tmtos. ou·-es

tampados,$150: v...:..·· .. · 
'·' Tec1dos · d~r·omina;. · 

dos. alpacas, fla.nel..;. 
las, cassas, lilaz, ,lfu~ · 
rant~s, .. daglaBCOS,. .· ' _··. 
llllln'lnós, ; •I•nncelas, ,- .· 

_ s~rafinas, . : gtlrgor~o •. \• .. 
· ·· · · r1soado royal, setlm.. .· . 

.. da China é outros. 

·'' 
.. 

.. ··' 

Papel. 

.. I 

.. 

... . . ·· 

..· ·•' 

.. 
·' 

. ' . 
.•,• · ... ··;·: . 

~ 

. .. ;.,. 

• 
' .. ·' 

-~ 
• 

•• 
• ' c ' -

.. .. ' 

. .... ·.• ·.·.·•• .·~ 
. . ._.; . . . . : ~ 

' ~ . .. . . 
,•, ... 

· . ._ ... 
··.,. 

, .... 
. ·.. . '., 
.. · ..... : '. ·r ,, 

,. ... · 
' .. I· i . . 

. ' .. · 
. .•.. ·.· 

. _., . 
i 
r 

"t 
I 

I I 

·· .. 

'. 

'·' ·' 

:·· .. .. · 

> . '.' 
•' ·. ": .. : .. •· 
•• I". 

. '' . 

•··· ···.•' 

',·· 

' . .'• '. 
. . . . ' ' . .- ·~ . 

t • '~ '•. ' -. .. ' 
,. ·· .. ~ ... 

r. • :•·~,. 1·_, ; 

. .•.·· 
.. ,· 
. . :· 

. .... ;'. 

'.' '· '· 

' 
! 

' ., 
1-

. semelhantes; os . de · 
· 1 · . · ponto>. de meia ou 

. . .. '·' .::.:\ .. · ' . 

· ... 

· malha, toriquins ria-· .. 
· ·ios, velludo~. :haetas, : .· 
· ibaetões, baehlhas e ·.. . 
. ~emelhantes.rmr. me-• _ 
-tro: oif fraccão: Dê· '· 

· lã e algodãCI. ou . de • 
lã e linho oú outras · 
fibras $200, de lã , ·. · 
pura, $250; VI--,Te'.. · . · 
· cidps.. denomin~dos · .. 

. . . . oaslm1ras, . cassme~ ' 
. ·. tas, chevidte.~. flanel~ '· 

. ~ . ,. 

...... 

: las americanas, sar-
. , 
' 

~as, diagcinaes e ou
tros semelhantes,por . 

. U~etro ou f~acoão: .. ~ ,·,_··. . . ' . 

. \"." 

... ', :·. ,· 
. ,.·:. 

... ,• 
. ' i . ~ .. I ' ·, • ; 

·.' 

.. ,. •'" 

.. , .... , .. ,. 
. ',• 

' . .. '•'' 

' ~ I 

. . . . . . \ . . . . . 
.... ::··> ..... ',. ', ..... :, ''· '· ;;, ) . .. ·· .. r.: .-:· 

··'·.·· 
r·'•'•·• 

., . ' 
., , ... ' 

• i 

• : . l ' ~ . . : ~ : 

· .. · ·-1~[· . ' '· 

\ 

. ': .. 
: i ' ' ~ \ 
:' ·: J· 



;·:\ 
~:· ' ' 
-··'· ,··, 

}: 
•'··· 

'. 
'. 

~ • • 

,·, .·. 

,·· :·. 

-.·., 

,··.·. 
·,. 

. · ·De lil e Íll(..l'odiío Õu . ·. ·· .· 
,.· de lú e ·unhl) ou. ou- ,. · 

·• trJls fibras ·$300; de · 
lii:pura, $400; VII- · 
Tecidos · df, borra · 

' " 

. . 
'• 

....... 

.·.' '.,'' 

."·' ',.' . 

. .. Ui· .. 
. ''• . 

• '. '• ,I. 

•"I. 

I . 

" , . · 'de .. se~a.e,semelha!l;.; · 
. . . , .. tes· BJmples ·ou·· com· 

..... ···· . . ··: ·.me$cla de o.utra'.ma-" .· 
·· ..• :.· ",-;:' 

. - '···.··.,. 
.. ····· ··, .. · : ... ·, .·. ;· .. , . ., 

',• 

·:··· 

..... r. ... t·: .. -:: ·teruv·.:menoJ·.:a.··'J·e~a,: 
'· • ·. ]lori • .100 .'gi·ammas: . 
··. :·r• ,·ou .f.:-aooúo: ·:tisof.., 

· ... ·.·.<uoo;.'.'>bordaaós .. :.óu ·· .. ,·=· 

·,.,. 
. :· 

• • .. :: •,• '• "r. 

' ' .. · ·····',' 
'. ,.·. .. , 

' . ·': • lavrados,· S5oo; vnr ..... :: 
. ·;; '' ': .Teilidos:Cde seda . . .. ,. . " ·. · · 
"~:::'vegetal: ou·, .'a11imal,, · ··· .·.· · 

.• . ·~por, 100 );ran~mas · 
·· · ou .· fracca11 :,·. "' Com· ·'.' .. 

-- .... 
:.r' · .. , 

·.;.·· 
'! I I:. • . :· mescla de .outrà . ma:. .· ... 

';<t5e0_t'in:;,;\s.~p0e0ri~~· .):i . i·.·<> .:.. ·\:· · · 
· . · ·:to;: .. · .,.. ·: :·;·. •com· ·: •' ·· · 
• . meséla'de:oútra'.má- : ·' ·. :,. · · ·· 
· .. tel'ia; · • •enf : >partes ··, · · 

·. · iguaes · .... 50(1.· · pur· a····.·. ·• ' '' ' , ' .'11 ' 'J' ·' . 

•" ... 
·. ' ~·· 

···· ..... "''· 
'' -·-

. .. , 
,._. -. ' .. -. " . '\ ~ . 

. . 
···.:',. 

. • j. ~-..:.._:. 

;:: __ ' 

·"·<·! 
: .,.· 

'·,. •'' ... · ... 
.',,,;,.,... .. ·'.",·. 

. '.,' . .. "' 
···,! .• · ... ou 'com, .·mescla. de: 

· : · · :··\)utra :mabria, in.:: 
.,; .. ::· · .. 'ferior·á 50. 0/r/, $600; •. ·. 

\ :, ... ., .. 
/'".: '· .. •, ·-:-...... ,. .. ·.:·; ·-· :·' 

• I '•, 

· .,. · ·rx .. ;,;;..,;•Brocá<ics·lha-"····· '., 
..... ·: .:-:.::·mas;: \telas'.:.lf:·Oúh•oS·~··:· ..... · · ,;,:··:.·-~:. 
· . ,. '• tecidos. propr•ios · pll- · : . 

... : ra: .. vestes: Jacerdo.::',: 
. .. ' 

: : ·.-

':• .. •-
" " ·.• .. 

..· :· 
; ... 

.' 

., ' tnes.: e. ornamentos . ·. . . . ' 
. ~dà': ·jgrejâ; piir, 1'00, :. ·• · . •••·. · . :· · . 
. g'rainmas eu tra:.: · · ' · > 

. ·. coão: Lavrados ·ou . 
' • ,boi•dadôs de : :ouro : .. 

·· ou ; pra tá: ·.entrefina' · ·< 

-·: ' ... 

.. ou ... :falsa, .. _:,com·;oil . · '·· · .· . · sem, matize~.: eãoo: · ~ · .. ·. · ' 
•" 

~. '' 

.idem, idem ·.:om ,as·. . 
·.sento ·oxvfmldo' . de'·" · '. · · :: 
.ouro·:ou,:prata. ·:fin~ · .: ··.:. · ... 

. ·I . ~ . 
,;··. ; ... : .. 

'•' ' .. ~. ' '·: .,, . 
.• _, . i ·,; - :.- ~:;.· ... 
.;::· .. '. '·: ·, •(';'':···; 

'·, ..... 

tràfiria .. ·:.:óu: ,.falsâ :; '·. ,, , ···· · 
.. · ,.4170.0; ... :: idem:: .·.'.i,ae~ : . "· '· .:> . . .·. · : 
• .. com ramos ~oltos·.ou •. .; .• , . .:· ,· .. 
. ]igado(, de''úurõ .ou ·· . . ·. · :: . . . 

.,. · prata ' .com ,.,ou '· sem . : · ,. •· 
. ·.··. · .. · .. :: · . '·é./. matiz'es, $860; idem, · ~: · ·· . . . , .. 
· ·' ' . :~,, .'idem: ~coni~.a!lsimto. .· .. •.·_.·•.• ... : .· :·· · 

... . ·, ·ou·:furido de'J)uro· ou ·. . . . · ., .. 
. : ' · ·PI'áta, .. 1$30ll;·X 7, ·., i.· 

... · Volantes, lhumas, vt~ . ., · 

I. 

·• ·· >·drilhos. :o> outros · 
. :.' .':· .• <tecidos· simiolhantes; ,· ·. · 

. ~' ', 

. . · !urdidos com · out·o · 
>'-ou :pra tá fal~1is;, con.:. 
.· ·stantes do n. 480, da 

actual tarifa .da'IS al· . 
·.·· 

' ·', " ' ' . '. 

.. •., . •,, I 
: .. '•" 

,, ., 

..... 

'1 1 i .. , .... 
... ' ' '._, ~ ; . 

'. '. 

..· 
•,:' 

:'·.' 
' . ' ~ .. '' ' 

t ,: ,'· 

-.; ·, 

·: .. 
' .. ,_. . 
,•. I 

,.,, -· 
.. · .. ·'" 

,. - ... . .... "' .,·• 
' '-··~ •' > '. ·. '.·, .' ,• ·.·' :1 ·,, 

:. 

"-'!· ','•·'· 

·•." 

''•. 

.·· ... :"• 
·I','·· . ,,. 

·, . ; · . . : .. ': 
,_., ... 
' ,. 

...... t. - ~i 

'·i,,·, 
.,:..", 
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20. . <\X:\.~ES lilO . SENADO 
-.. 

. ·Ouro · Papel-· 
,' .. ·.•, 

... · .. ct'anrlesas, }lJI'·~ ·100 .. ·.· ,' 

.. ~ ·. grammas ou fraccão; 
· $24 0.; XI -Tapetes, 

· por JHC/,t'l} ou. fra
eeão: · De ·];i com 

;.,· .. "(' 

.·''• 

.·.:· outra . IJJateria, .. de . . . 
·~~ ' .. ~" ·, · ·' · .... ülgodü.n; Jirihbr·.· ·juta·; :· 

· · .· · · · .. canhumo e mater.ias. · · . , 
... . srJmelhant.es, .'. ·sim~ .. ·... · · · 

:;·, 

:.· ·pies ou rnixtcs,$200; · · ·.· .· · , .. . . .. ,. ·:,· · 
.. . ·. . de lã ptll'llí ~300 ... : ... ·:·.• ..... ;;. .... . 46;000:099.000 
~"'·.21. ~ohriJ nrfefitctos .de.·. .•: .... . : .. · ... ··.•· ·:· .. ·I . 

. ·. ·.·· .. · ': ' 'tecidos'-·· ... r~ei. :im-' ' ·:o".' 
. inüro 2. 919~ · · de ·:3C '!, ' : ~ ,'·' 

· · de.>: ·ctezembt•o · . de .· . 
: 'l91.f; F . n;. · 3 >070:, .. ·· 
. A, de .. H :dll -·dezem- · 
· bro de·,.19:1:5;··.L. nu~ ·· .... ·. •·: .·.: 

······ •mifro·. 3•.97!l.'.de 31·· ·'·· ,.• 
· de .. :. dezembro::_, de ··-: .. ·· '. · 
.. ::.·19:19 '.c ... :·L'~· ... n;··>L 440, · .. ,, · 
:·de. ~:1. 9d~ dezémbro·. 

.. ·· ... de .. 19~1-.. L-.. Co-. 
.:-·· 

"· '' •.'. 

··,,, 

\ .•. ::,". 

'<•, L• 

• · •: · bertores : d9 > seda , . . ,, ' .. 
,; .... ' 

., 
'·. ·<··· .. :·. ..•.. ~b~e!.CS~s?.'~~rf~m~ .. ··._ > · · '·. · ... :.·· .... · 

· · .. llollarinh,os p~ra ca-': > . , ·. ·.· · ·. · · 
. ·. misas, por. '.unidade:·····,·· 

· .. ·-'· .. •:De.·• algodão ..... •pürõ; •. < , .. , : .. ". · 
-' ,,- :.'-$100:, de ·-lã ·ou .. !i-

·.·. · · · ;-nho,· ·• ~impies:' ·ou -.. ·· · 
com·posto~ · 111200' ·de •. ·.. . ' " .. ·· .. : borra .. de sed~·ou'cte· .. ·. . ; .. , ' 

·· · seda,oom .. ·omrà :mis~ .. : · · , . . . ... •.·. . r· 
. ... ! 

·.·· ·, 
'1.:·. 

. , 

':tl\1'11, $300;· SHdJl.DU,;, ." . · .. · ·· . 
. •. ·1'11, $500: :vm-.Pu- ·•. ·. 

· · · · ., . ~,uhos pàra·->camisas;,,: · · · 
· · · · po1:· pat•: · De',algo-·. ,.'> ·.·.' 

... :·\ 

dilo pm•o, $200 :· ·de · 
Jii:•·ou .linbo,.:. ~imples .. :. : '- ··, 

. ou',mjxto; · ;$3.00;.~de :: ; , 

:· .:. ', ,·, 

·· ...... 
· .. :·borra- de serla;:ou:àé'· · '' ·.· .. 
~::::sé da < com •·· ·: outra·:: · . ·:. . .· . · . 
. •:.:materiai:"*aOO;:;•de:.: .. ~· · · 
.;,seda.pura;:i,OI,IO; .X·.·.: . : 

·· ... ,..,-. · •oravat.as,,,.-.·.por .} 
· . : ... unidade.:. ·De,•also- •. 

. .. · 

. . ' 
'~·· o 

,·, . 

•;': '.·. 
·,.;' 

' . . . ' .. 

: ·' .... ·., 

· : · · ·· tdão·· puro . $1'00 ·. dê ... : : 
.· ~: . ·_·,.m · ou unho', .sinÍplés ·< • -·· · · 

'·> ou: miX:to,· .... f200,;:· .. 
·. , de borra .·t1rr seda, . , 

··.:·,' ... '·: ,·, ., 

.. 
:.·.· 

. · ... ou .de seda, .·. -com· · · 
•· ... outra mate!' ia,> $4.00; · 
, :·.de··.seda .Pu~a; $600. 

: · Acorescente~se · .· de- . 
. ,pois do u. XIV: XV 

. · ·. · .......:. Camisas de' hó;. 
,' . ' . ·. '. ' ' ' . . ' . ' ' ' ' ' . .... , '', ,·• 

.... :. •• ·.' • l 

' . :.:-: 
· .. ' 

' ' ... : 

:' •: 

. '. 
'I:.' ',·'·.,'.• 

"' '· I • •. • , , ~ , , ' 

1.:'-.• ·-. ·.,·::: 
',.',1 

· ... ·.:· ··,·· 
< .. 

.,, ~ 

' ,.,, 

' 
' ... ·~ : ' ' . 

\' ' . ' ·: :;, .. '~ ·. 
. ' 

',•:. '. . "··. · . .. 

. ' 

. I 

. ;.· 

. ·.·, 

··.·: .... \, 

... ' .. ....... 

.· :' '': ·,, 

·.·. ' . 
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" .. · 

Ouro 

.: '.· 
· .. •' 

.......... ,' 

'•· 

... ; . ·-.-' 

· .: . P.!lpel · 

.·:;··r 

. '' 

'.· .. 

·.·· 
.:'•} 

.,, 
. . : ... ·~· 
.'. '·· 

'• 
·,· ··. ~ . 

. ', .·.-·. 
· ... ·:•' . , ~ . 

' ' 

'.· .. 
.,•·' 

. ,' ·.:-· 
. '_ .. 

'· .... ' . ... _' 
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., 
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··a··. soo :ooo·,ooQ, ·: ·.·· 

.:. . . . ... '.-· ·: .. ' '.· .. -.,._.· 

.-. '· 
.;.·· 

· ... :·, 

:, '. ··. \-.' . ' 



·.: 
ANNAEB DO SENAD.O 

· :t.on. 5.890, de i o de 
··.··.fevereiro do· • i9i6; 

L. n.::,2.9i9; do 31 
... · de .. dezembto .. .. de . · 

Ouro 
·.".: 

• .. 1914. e L. o..; 3. 071, 

' .. ·.:. 

ele .31 de dezembro 
de~·1919 e L. nu.;.:. 
mero 4, 440; de 31 

· rle · .·. dezelll):>ro .. .de 
.. . 1921;. : coin .·as. ·se.::.· 

f!'tlintes · att~rnções: · 
: ... L Até 14": .de .. : :ai- . 

coo! : absohil.ú: . por· 
· meili garrat'll;. $100 :.· 

·· ·· · · ·por .... :me) o ... · ·:litro; ... · 
:· $J50 ;... por' garrafa;' 

.. -... $20.0; .··por o .. .litro, • 
· • .·: .. $200 .. ·II.· :rlc inais. 

I •,• 
. •.,L: 

·. •: 
.. ... "-' .. • ,· ... ···· 

,. 
':. '· 

·: .'· .:· ... 
·.;' 

'··~ .. 

· de H• de. àtcool. ab;. .. 
.. .. :· -soluto ·até 24", :por · 
·:··.: meia garrafa, ... /f200;.· 

·.' ·.· por meio lilr() .1!1300; .. !, :. 

,' .. 

. ' l '' · ..... 

.. 

... ,· 
' .... . · .. 

•. ·, J 

•, .. '• 

. ... 

•: 

li:.: . >· : ·' · .. , 

·: ."· 
·· .. '· .. 

·• .. 

. ..... · · !Pilr garraf:V .. $400; · · '· . , : 1•· :. 
· .. : · · · · ·por litro,: $6000 III;··. . .· · .>:· .. 

' . . De mais de .:24o: de . · . ./ · · •· ... : · · 

·.:"r: 

',,· 

· ... 

,.a:lcool· absoluto, por ·· 
· ' · .meia -garral'á,>UOO; · .. · '· 

•· por .. meio litro·;· . . ·. . .. :_;. 
$600; · por garrafa, • ·.. .. .. · · , ._ :: · ....... ,. 

· .. $800 ;.. ,'pm• ... , li_tro, .. · . .. . · • · ·' · · .. • : .. 
.. 1$200 .. IV., Cha~- . .. ..:• · .. ·.. . 

....... · ,pagne e. ou.ros .VI-. .. .. i,:· ·· · ..... .. ... 
· nhos espumosos se-: . .. .. .... · ..... · :: · ·-':! 
· ..... melhnntes.:·nor.···,ine'ia:·· ···: ·~ ·.~.:?~: 
<garrafa; '. 2$; ·. :IPo( .·, '·' ~ .... : 
meio .. .Jitro,:· :-1$: ;POr··. . • · •' · · · ·.. :::,~ ... 

, ... . •:garrafa, 4$; -por:, !_L.. · · ... · ;' · -:,:: .•. .'. ..: );: 
· · · ·· · .... · : tro. ·6tOOO· .· .. ; .•. ,:: ~ ... < .. >·~:. /; ·~>. , I ~ ·>/.:_.7:; soo. :·ooo•ooo: .. : ·: . :· ~· :·;/···,~~ 
. 211. S~Qre· papei: d~ .for'- '. : ': : : . : '.. . , , 

.... · : rar .-casas~r~el nu-· . · .. · . •·. • 
.<: .. ; ·:· ·,m_ero.- 2.0t9,";:·ne·, .. 3f de __ .·, .. _<:.: .. 

~ :.-. dezembroi dA •.'~1914;:, · .,: 
... .. ·L. n. 3.070 A.' de 3C· 

. do . ,dezembro · de . · 
' ·.1915, L: n.' ~:213; . . 

·, . . de 30 de, d(lzembro .:.. · .. 
' .... , .de 191'6 e L .. nu~ · · .. :, •-
:: , .me,ro · 4 .Ho; ·.de 3-t · · · · . 

. de· ·· dezelllbl'O· .. · de 
· ·.1921·· .• ··.·. ; ..... ~.· .... ·.· .. -~:· .. -~. ~-\·~·. : ..... ,.·~ ·. I.· .. ··-~~-!.~::~ql.·, ... · .. · · .··r..:::~~·to.llP~9~.o_ .. :· .. .--:··:_. .... :;<:···~·:<~·::·:::~i 

. 24 , Sob;e clu!t.as de jo~ · · · . '1;;~~l . . ,.~ ·.. . · · · ·· · ' . ::: .. ); ·: · .. 
. , .. ,,, ·, ··:gar -·. Decr_ato mi-. .;;:-. . · .. , .... , .... ,.:; 

. mel'O 5.890; ele :lO . · ... ,·,.,:, .::· .. , · · 

. :. do fc,:ereiro de 1.906 .. · · ··. . c' ,> ·· 
' ' ,.:.,·f!r.,,n,.3.010A,de · ·.·· ,· .. , . 

. ~945 e L; n. :4 ,4~0, ·· · > · 
· · e St de àP~:em ro . . . . ·. . ; 

...... 

.' ... 

·, :. . ' ' . ' . ' ;. . ·.~- '.; . ' . . . ,: ', ' . 
~ ·., : ,' ' .. 

'• ·'' . ' ,' 

', '· :,, .. . ··. .., .. · 
·,_,. ·,· •,"·'· 
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SESSÃO EM 20 DE D1!2EMBRO D~. 1922· 23 

. ' 

<Ie 1921 :·com as se
,. guintes ·' alt0rações: 
I. Sobre . · as · .com-
muns, de qúalld'a:

. . de inferior, por ba .. 
· •. il'alho,. 1$50(), II' So-

·. , ·llre os de pooker; 
· lasquenet, · : ·, bridge, 

. . . etc;, ou de qualida:. ' 
·· . .. de· superior. · por. · 

• . baralho, • St. m .. Os . 
· · · · barO:lhos· do : tama.:. , 

•": 

'.', 

·:. 

' 

' .. 
' ,• ., 

· .. nho niinusci.Ilo; de. · .. 
· : ·· ·· qualquer·· .q,un!idade, . , · . · 
. por baralho. 1$000. .. ..... , .... · ... 

' . .. 

·.·· .... 
··· 25. Sobr!J . cha~éos - .. 

· .... · 

' . 
I .' . 

'· · ··,-_,.:·Decreto· ... n~. ·:. 5.~8901 . · 
< ·. de 10 de. fe-vereiro .· 

..·. · · · ·'do 1916; 'leis ··nu-
. :meros' 2.719; de 31 · 

·· · ·· · i ·•. de' dezembro · de 
..... : · ··'•·• :1.9~2; 2.8U,.'de '3:1. · 

\ ... · · · · . de · . dezembro . · de ·· · 
· · ·. :1.9:1.3~' 2.9:1.9 · de 3:1. · · · · · ·· · .·.··· · ' : d·e· · ~dezemt'·o de 

.. · · .' ; ·· 1914;. 3.0~0 -~.A,, de · 
.. ·de 31 de dezembro 

... de. :1.915; 3.213, de. 
. . ·. . · , : ' ' · · · 30· .. de dezembro de 

19:1.6, e. n. 4.440,-
:.de ·31 de .. dazembro .. 

• '.1 

,,',> ' 
., . 

', '.' 

. . .. · de>f. 92:1. ;, cont as se
.• ,, · . guintes · • alterações: 

,.•. . . · . • , por , ·:uni dada.: para . 
.. .. · .. · ·• sol ou chuva : I; com · ' . ,:. '. 

, · cobertura . de ·. lã, 
, . ,, . · .,. , , eto.; .. et!J.; etc,, $800; 

. . :::; · : . . : .:Pa~a : . cabo_r,a .. por. : 
J• . • .. umdade : vi, . de ' ·::_. 

. r:, 

. " . '·\' ·. 
· : .. •: crina; · ·etc~. · · . etci., • ,. 

·· • etc.;. $500;. VII, de · 
. :·. · · . de•. feltro de' ·castor, . 
·· : . . · · ·.· ·:etc.·,:. etc;; .etc.; 

. . . . .· · $!100; VIII, de pa- · 
. o. ' , . . · lha . do Ch:He, etc;, : 
. ·:·' .. ./etc.' etc:·: . ·até o 
· : •· ' 'Jlreco ·. ·cte. .. 20$000, 1 · 

$500; ·· i:líi mais: d1.1· 
•' ........... . .. · ... ·. 

. ·., .:20$, 3$; X, . de. fel-
.. . . tro dll. lã, etc., etc., · .... · 

. ' , .. · ·· .. etc.,' $500; XI, .de 
·. ·. · . · ·· · qu~lquer. tecido de 

. :... .: seda,. e te . , $800; 
para senhoras e . ·, · .. 

·· . · ·-meninas, ·por uni-
. . ·.· ·· .... dade; XII, de preco . 

até : · 10$000, $500; 

·. ' 

"'I 

! .. 

xrr, de mil is. de 
10,.. pttl 50$, 2$i . 

,' ·, 

:. ,' . ·. ' 

. '"': ' 

''· 

,<'. ,. ,. 
'·'•• 

o • 

i. 800 :000$000 . 

'' 
. ' 

. ,• 
. : 

. 'I' .· .. · ..... :·· 

' I . ' 
. ' ' 

'~·· ' 

. ' '; . 

; · ... .\ 

.• : •' 
' ''- ~ ' 

... .. . 
·.I . " ;• . _: ·: 

. .: ·1. . . ' . . 

',' ~ 'L 
'·'. 

. ,•.' 

. ,•" .. ' .. , 

. 1.'· 

\ . 
';.: 

. ·· .. · 

.: ·'··' : . ' . .. 

\ ·~ . 

\· ·:', 

.. · ·''· '· . 

· .. "' 
. ·,. . :. ' 
: .· 

' :i 
!,'.• 

', .· . 

. ' 
I,' ',' 

' ', . 

'.' ·.·. 

... ' 
' 

·' 
,• .'• 
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.~NN.-\nS fJO R.Jtt't<\00 .... 

·' XIV, rln ma i~ do .. ~ 
50$, ~$; bnnneJs .. IJ · 
gorro);~ .. por . nn.idu-

. de; XY, do . fr. Jtro 
,rlll lã. etc.:· ot.c., 
fltc., $;200; XVI, de · 
feltm de casi.OJ', · 
etc., $200; XVI, dil ·. 
l'eltro . dr. cnRI.m•. 
o te., ol.c., $500. . .. 

26. Sobro· discos· . para • 
grnmophones - Lei 
u. 2.·!H!l, do 31 'de· 
dezornbi•o do 191 ~; 

·L. n. 3, 070. A, de 
!915, c L.·n .. ·LH.O,. 
de 31 .de dezembro 
de 1921. . . , , · . 

· :!7. ·Sobre · loucas e vi
dro!'!- Lei n. 2.!l1!J, 
de 31 de dozcmhro · 
de · 1914; I... numero 
3.070 A, de 3f de 

· '{lezembro do. 19Hi,. iJ 
L. n. 4.HO, do 31 
de dezem'bro de 1921. 

·· . 2>8, .Sobrll · forragens _:_ · 
Lei n. 3; 030 A, do · 
21 .do dezembro de 
'1915, · ll · L. nume.rn · 
11,440, de. 31 dll de-

Ouro 

. ··. 

' . . . . 
; '--.• • · •• 'I ' •• ; .... ' .. 

. . . . ' 

o ••• '. '· •••••• ' •••• 

'·'o •••••• •.•. , .• 

r.cmbro· do i92f ~- ..... · ........ , ... . ::. 
2-9. Solb1'c cttfé. torra(Jo . 

ou moido -·· ·Lei nu~ 
Jnoro 3 ~ 2Hl~ ·de ·. 30 · · .. · 
de . dézombro do · · 
1916·, ·ü ·.L. n. lt.·i-~ío, .. ~-> · · 
de ... 31.·· de dezembro .. 
ele. 1921; com ·a se-

. gu int,o nltorncão: · 
JlOl' · 250 grammns. 
·OU . fraccão, peso l.i~ .. 
<[ttido, ·2o·: réiS;:. ~ ·. ._. ;

1
, ••.•• ••· ••••• 

30. ,Sol~ro. m~nt~eigu · - .·· .... · . : 
. . ..Lm· n·. 3.:...31, do. /. 

:lO· dr. dezembro ·.do 
l!J21, com n seguinte 

. . nUeraeiio: .'pm; · ·250 
· grnlllmns . · on frac" 

CitO, JlflSO. liquidO,' 20 
nó-is.· . · ... ··,i·· •· · ••. 

31 ; ·sollJ'o .1oms, obra~ 
· do om·ivcs e.· obje-

. lltOR do ailornci (im-

'' .1 .• 

: :): 
. ' ; .~.' .. ·;; ~·' . . . . . . . . . . . ' .. ~. 

. . . ,\!, 

. posf,o. de ~ o/0 ~ I ,t I . I I l,o 1 I.' I o I I 1 I I 

• ' • •• ··,. j' 

Pn.]lGI 
' \ 

. ' 
.1, 300 : 000$000 ' 

' . ' ' . 

·. 
',··,: 

. .... 

6o :'ooet$ooo ' .. 
·,~ ' ·, ' .. · 

.·'' 

·, ', 
' 

1.3Ct0 :000$000 

. 1.0(10 :000$00Ó 

' ·' 

··-.· . . : . . 

. ' ' 
',I ., 

·,, 

. . 
,. : 

. ' 

· 2. :?5o :'ooo~ooo 
·,, .. 

,' :' ,, ,,- . 

L050:000$000 . ' 

.j, ooo i 000$000 .. 

,· ... 
''' 

, .. -. 

-· . ., .. ' ··. 
••• '.1 ·• ··.,. \, ,' ,'• ,• . 

,'i• 

' 



Sll88ÃO: EM. 20 llE DEZi!:MilAO DE 1922 25· . . ' 

r 
32. Sobre. movei;; -- Lei 

. Jl. 3. 07·9, dri 31 di! 
'·. dczemlbt•o de HH!l, 
'e L. n. 4.440, de 31 

de dhembro de 
1921; · éom as se
guintes · alt.eracõcs: 
até o · prrco ele 5$, . · 
$:10~; ·aM o .Pl'CCO . 
de 20$,. $200; af.é o · 

· · prcco do 40$, ll!·iOO; 
. .até o preco do . 70.$, 
$500;. rio :100$;' 1$;. 

• : nté o p~eco de 200$, · 

Ouro 

'• 

~ ·' ., ' 
·· · :2$000; · desde 200$, 

· por fràcoão ou po~ 
. centena · · que a c- · 
· crescer·, mais 1$000·. · •..... , •••.•• , . 

- · 33. Sobre armlis d1! · 

-·-:· ,._. 

· · ·fogo ..:...;. Lo i n. 3.979, · 
de '31 de dezembt•o · · 

.de.·J910, e; L: nu-· 
.mero .,!,440, ·de 31 
. de . dezembro . t!f.1 • 

·.·, . 
. . -·. 

1921' o I ..... ,·,-.'O·.'·,, ,o , o, O O o o ,o o O o o O o o o' 

34 . .Sobre,· lnnipadas · · · 
.·· . , electricas . -.• Lei 

•· · ·' n; 3 .• 979, de .31. de·, 
'dezembro de ·19:19, 

··.·'·I! L •. n. 4.440, dl131 
· · · ·. de .· .. oozornllJro d~. 

, • / ,_1921 0 0 0 ·., • :. ,·· •·· , , f> 0° O o' I I 0 O O O I 'o ; 0 I 

··'• 

.35. Sobre quei,io on re~ 
· queijão, typo Mi

nas,. • cornmum, <'i 00 · 
· · ·. ·'' .·•. · .Iiéis ·. por, · kilo · .• ou . · 

fra~o· · ·de ·.·. kilo; 
1.ypos . de outras· 

. especies, · .200 t•éis 
· por ···• kiln. ·.ou .. ft·~-. .: 
ccão de kilo;. qum-. 
.lo ·· desnatado, 200 
. ré is .por kilo; . . ........ , .. · .. . 

· so; . ~. Cinco réis sobro · 
onda kilowatt ltiz · o .. '. ' 

•' 
. de 2 réis sobre cada 
· · kilowatt forca, · ou I 

·' ·se .o reghnen <](): 
. CO.D~Ullll) 1'ôr 11 (01'-

' : · (ait 5 % sobre . os · 
, p'l'CI)OS, .· !ll'l'OCOd&dOA · 
· .·. nà · 1'6rma quo fôt· 
.. prescripta o.m re

·, guiamento o cuJn 
iSOI\I)Õ.O P ll I' U . i 
consumo m e n s 111 
'' ' ' ' ' ' 

I 

\ 

. iOO.:OOOtoof 

!00,:00~000 ·. 

10(1: 000$00() . 
. . ' 

100:000~000 . 

. ' '. · . 

.:: .. ;M 
••i><• 

,. I ,.,.-t.',lf",i! 

·.· :. '.:~;f~ 
... ··:.:::\,~:~r~q 

. ;',j~~ 
,-·~·.'':"~ 

'{;.:~ "; ... -.~~.:.~:.·;~-~~~1 
· .. •.!,~ 
. . \~;~~>l~-~ 

•• ,.·li~· 
".'•'' OJ::'1'· • · ... _ ;.•'l'· ,; .... ,, · .• ~-~~1(1:\1: 

..... :,:':~~' 
' . :.,·,·:~,-~~·f:J 

"·-.-. it" ',•;; ~~·-.,.t~ 
.. ·:·r!~~~ 

,. ,,.,~ ·!:.-.~'.~ 

'::.'. :;.:;}.~ 

·~~ 
. ~-::-:.if~~: 
" <~~::!i 

,•:.• ·'.:·/:~ 

' . ·,<,i~~[~ 
·_:ri,;~' 
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.. 

,/. ' 

abaixo, .. em cada 
caso, de;· 20 kilo
watts mensaes .. 

m 
IMPOS'l'O BOBRB OIR- . 

• CULAÇ.Ãp 

37. :Seno · Decreto 
.· numero 3. 564,. de 
·· 22 de janeiro de 
· 1900; Leis ns. 81.3, · 

de 2a de dezembro 
de 1901; 913, de 9 
de · dezembro de 

. ,.,'. ~0.2;d 1 •. 1!1''14, _,_de· 
· ·:,. ·· · · ·d! 19~;. z.~ti:wa~; 

· 31 de . dezembro de · · 
1913; 2.919, de 31. 
de dezembro de ... 
1914; · .3:213,. de 30 

' ... 

· de dezembro . . de · 
-·- f9i6; 3. 966,· de. 25 

· de . · dezemhro · de 
1919; 3. 979,. de •. 31 
de . dez!Jmbro . de 

· 1919;, art. 27, e 
4.230, de 31 de de.; 

· zembro de 1920; e, · 
L. n. 4.440, de 31: 

. de . :dezembro .de · 
1921; com as se-

; guintes alterações: 
.ficando elevado · a 
. f$000, o sello das 
peticões que. forem 
apresentadas · . em . 

. qualquer reparti-. 
cllo · · da. Unillo, do .. 
Distrlcto- Federal 
ou Territorio · do ' 
A:cre, e nos. ·juizos . 

· ou triburiaes . judi-
. oiarios, respectivos, 

inclusive os .da jus
ti c a ·local do 
Districto . Federal; · 

. acorescentando :.. se 
aos documentos su-

. je,itos ao sello o se- · 
'guinte: onda tran
soripolio, em regis
tras hypàt:tlecarios, 
de esoripturas de 
oompr~ e ve:pd11, 

'I f ': .' I ' '' 
:. .... • ,1., ' 

OUro. Paliei 

100:000$000 .. 
. ,,.·' .. ,!...-11! ·. 

' .· 

.. · '.' 
''·· 

· .. ,. 

I. 

' 

. '•: 

,., 
'• /' 

·, : .. " . . . . . 

. ·. ':'.·.:··,,,. . 

. ','• 
. . .' ~ ·• ". . · .. 

''l•, 

,: .· 

' . 

··,' 
''•' ·, .' .-

. •' ', : . 
. ·.'. 

.. ·-· _--,.., 
. '. '-~ t ••• 

', ..,~ ' 1.(,.. ' . ~ •. ,' . 

. ' 
·' . ·;-~. 

... 
'' 

t))' 

•''" 

.. ::-. :.". ". ·''' . 

'· ' :: . .. ·: 
' '•. 

' .· . 
' ;· ... ' i " 

·-. ·.· ... 
'· ·.•. ·,·. ".,· 

' ' ' . ' . ~ . .. ' .... 
' . 

' ' ': ' ~- : ' ' . 

. '· 

. .' \ '. 

., 
..· ,.'·, 

. ~ . ·r 
.. I. 
.. r 



. ' 

···.··' ., · ..... 
' ' 

·:-:: I 

. .... "' ". . 

. ,.. · SESSÃO EM; 20, DE IiÉZEMBRO DE 1922 . 

,, .... 
' ·._ ', ·.·· 

' ' 
. . . ;... '' ., 

. • daQão '' . in ' solutum 
, · .e actos · equivaleu-
. · .tos; ; pagará o ·se.I-. , 
· · l·o · .. ·. de 1$000, · re~ c . . 

· lativo . a oada. im-: ·.· · 
. · portancia. de ~ :000$ -· 

. Ouro 

" .. ,. ~ 

· . · ou 1fraccão' .•.dessa · . . · · , 
. . ·' , importanoia.:, o 'sei-.·: ·. · · ··' 

·· ;_ · ·' ·· .. -lo·.•. do: chequEi' .fica··. · ·· 
· llmP!iado:, ao qüe_ · se ·, · · ... · 

··, :, · · . destmar ·a:.· ser pago·· •.• ·. · 
., , .. ·,em:; O:praca·: ·:diversa: .· ... 

· · .. ·.da em· que · fôr 
, -·· .' amit't'ido; : · :.ficando . . 

··· ·tombem · su.fe.itos :ao · ··' 
..... · .sello .. ,.~abn·ixo .. as· ··no~·. ·. · · · 

~ ... 
-. menções. de · offi

oiaes. · de · 2•: classo' 
·. ,· 

. '.' . 

· · .. ·-. · .: .da··-reserv.â··::·do-·:EXef- ·\_··.··. 
··. -' '1 , . :·citei de·.t•linhai· das .•· ', · · ·· 

:... .. :.· ·. ·,:'·armas •:. ·e :: :serviços : : . 
_ • 2~ tenente;. 80$000'; · 

.•· ·:.·: 1~. t~nen~e; ·90$000; 
, ., . c:apJ tão,: f00$000; · · ·. · · 

•· .. major;: 125.$; · tenen'" · 
· ' · :ta"oor.onel;· :15(}$00G,. 

'.· . . . . . obrigados . ; os· <otfi- .. ' 
'·. · • : ciaes., .·já: nomeados · .· · · · 

.- . )l: pagar esse · seno :. .. 
·. . .... p.ára 'degalizãcllo . de. · 

.. -; 

_. . ._ . ·· · .suas. ·.patentes; ·os·· 
·. ,. . .· t'rans.f.éridos do- .. 

. .. · .. ·: .. ·.·· : 7>Ex.ercito .··de. <2• :··. Ji.:. · ·· ~:. 
. · , . , . · · • nha. pagarão ··.a dif- · .. 

' . . ferenoa:; :Para ··a · ad.:. .... 
' '· missão. nos 'qtiadros ' . 

. · .... :refe~idos · .. rião: \vllle .- ~. · · 
· , . iii. certidão dé. · ha-:-· · 

vef conçluido o cur-
..•. ,. , Bo:rJe-.faculdadE.I: su.:.' · 

.: ' ~ éri-bt•,.. mlls .· 11· ex:.. . · 
.,. ·· ·· · ~ibi~i'io do respecl.i-' . · · 
, · :. · vo . diploma; devida:. 

. . . . . mente ' seU ado, . •ou 

'' 

.-... 

. . . . \ •· ·: 11 ·sua publica-· 
·.·_,·: ····· : .. ,·.· ..... fórmn· •...... , .. · ............... ~ .. -.;~ ... ·.· .. . • · .. · .• ... ::as.· -'Trnnsporte _:_·De- ., · 
· · · · . · cb:~to n. · 7. 897, de, 
·: :-. ,. ·. · : . .fo .:· de ·.miu·co. : ... de 

:.i:l9JO •. L •. n. 2.919,. 
. ... ·.. ., ·'de .31 ·de, :dezembro 
·.·. ···-de J9i4," L·.· n. 3.213,·. 

-' de · 30' dEi . dezembro 
de. !916. L. n, 3. 079, 
de Si- de dezan'lb·ro 

1 .••.• , · p~ ~e~ e. e :r... ltll.l·~ 
. •'' ::. ' :. 

' • I ' ' 

'. ,.·,. : ', 
' .,_, 

. · ........ 
'' · .... ·. ' . 

. , · .. 
·'·' ... 

',•.-: 

.. ,. • • ' 1 

... 

. ' 

.Papel 

... · 

. . _,·' 
,•. 

tov;000$0ÓO· 

'. '; ' 

. 
. . . ' ' : ' 

'.' 

._; 

. ', ... , 
'···,· . 

....... 
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.:j.' . 
~. •' .. ' ·. . .· 

'·~·· I ' ' • ., ... ::.'I'·' •' '-' \ ' •,: 

~ '. : . . 
• .. 

•· . A:SN.'U:S Dft J'lENADO 

'ouro . hptl' 
. ' .. 

. mero .11.HO, de 31. 
/--' . de dezo.mbro . de : 

19.21; com as . se~ 
.-. '. ... ,' . : .'. ~·: : .. : 

.. ·' 
·. guint.os alloracões: · 
Jl.assará . a ser de : _·, 

·· 11$000• por bilhete o 
maximo do impos• · 

\ .. : ,.·,. 

cf.O de transporte , 6 · 
. _. · ..... , . 

·.. ·. '·" •: cobrar sobre os b i.;. · . . 
~het,es ,que .dão , di.; . · · . 

· rei to a c.ircql~t: ·nas .. · ~ .. 
estradas ... de :'{erro 

.oonstruidas iP 'e,':t!a · 

' ·· .. :. 

União, pelos . Esta~ ; .. · . 
dos,· ou por . com-: 
panhias o empre- · 
zas particuJ'ares, sub
ve.ncionadas' ou: 

·. não; § i~· Passará 
a · ser. f.ambem · de 
15 . o/o :o. imposto de 
transporte . sobre os . 
bilhetes · .. de .· · Séries· 

: ou assignaturás , ·e . 
as cadernetas kilo-... 
métricas; § 2°. o 
imposto de trons-

. porte sob1•e .. os.' bi,. · · 
.· ... lhetes para as· yia

. gens para a . Ame-. 
rioa do Sul .·.é o se
guinte; • i • classe, 

· 110$, . por passageiro, 
no preco. mínimo; . 
00$, .por passagem, 
no . médio,· e 90$, 
por · passagem, nos 

. camarotl)s .·de , luxo; . 
§ a•. o imposto de 

· trânsporte sobrl' .. ··os 
bilhetes ·· para . as 
viagens · para os de

.. mais portos é o se
. . guinte: .· 1• classe, 

! 

'. 

... 

,·.'1 
., .. ...... ,. 

-,: ')-- .··. 

r '~. . . ·' . " 

.......... . , . · .. · .-···. ... , .· ... .' 
, .... . .. '.---·. ···-. •.-

:·- . 

. .. ·., 

:. .· ,. . ·•. 

I: 
•, . . ·, . ·'" 

·:. -:·' •. ·,. 

... .-. ~- .... 
' __ .. 

.·,. 

•,.··. ,'· 

I,··,',; ,' '' 
· .. ,.·· 

. ' 

. . 
·' ·. 

I • ,· 

'i '• 

. .''-

. . .' ;~ .. -.. , 
. ·.:.·.·:·' 

·· .... 
I . 

... _, . 
.... _, 

.... , . -. . . ·- ~ 

... 

. . . . 
:-,::.-- . 

,•: _.., 
.-. -·.·· 

. .,, 
. 

·, ... ,. 
. .- . 

' • ~I 

'.'. 

•' 

. .. \ 

-· 
·' ... 

171,. ... ..... -
. -.,· .. ·•. ,· 

.'· .. . -;,.' 
·.; :,1;' 

. _I,.· , 
. ' . 

60$. por· passagem, . no preco minjmo: 
!lO$, por. passagem .. 
no m1é d i o e de 

·120$, por passa
gem, · nos · cnmaro
to.s de luxo. . . . . 

30, •raxas dB vi Mão · ·-· 
.J .. oi 11. 4.230, de 31 
. do· dozembro ele 

',']!I • 
' ... ' •. ' ·." .. ' . . . 20. 00(): 000~000 .. 

• I ii ' . 'I ~ 1 _- ,' : : ' : 

. :1920. o .L; n. ·I.HO,. 
de 3i do dezembro 

i:)j ·I · . .'. 
-' ~· . 

'" 

. •' 
. :,, 

rle Hl2 ·! , , , , . , , , ! • r .. , , , , ~~.ooa;oóoeoPo .. · . · ·. 
. ·;_ 

·,·, 

. ' 

,t•' 
•' I • 
I .~·~ ..... , ..... -

' . ' 

···,.':. 
._.-- .. · .. _::., 

·.- .. -

~ .. · .. 
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;\. 
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. •. í . . .' .... 
\ · .. ". s~ss..to ·El'.r 20 DE DÉZE:r;mici oE· ·1922 · 

, Ir· . ··'·»·· 
.. ~ ' . 

011ro 

· \ .: . 40: Elmólúme~lo~ .. por 
· ' . \ uttestados; -guias· .ou 

· .... ·. 
,., ' 

· · i' oertifimidos ·. de .. · sa
nidude. ·de ... anirilaes · · 

·, : 

.·. · · fJ de .·prof.lttctos de . · 
... · . ·:origem .. animàl •. e·· · ~- • 

·. o u t r. o. s, · . firmu:Ms .· 
. ,]lo r.: 'ru.ncciôil.lldos . 

. ···'··~do.!·'Servh:.o· .de;· ln~· • 
··· >:. ;.:·,ctustriir: :.P.ásLo r~ i J; .. · .. ·: 

• ·,.:;:: .. :•·,nos•.'Jermos:,·• do·· re;.,: • •. . .... · · 
·. ·. ··;: 'gulámento• de.asa di-;.· 

. rectoria,·. e observa- . · ·· · 
· ::cta~;.:ús::·. taxns~.quc. o• . ·. 
· Govei•no .:está ... · :auto- · . ·. ·. 

· : 'i>izado." a> fixar:'. :.:.::- · ' · · 
·::-'•L·· : .. ,.·:i'(}·ct····at· ··. ·.-. · :.•.,., er:n, .. ,.,, .. 'I .~. c.. .., .. · 

. ,, ' 

. . ,·. 

· ·de •.:-: dczerübro .do' · '. · · · · 
~. • 1_:·1.9~'t' ~--.< , .. : .: <:~·,:~ .... ·: ... ~-; :·.~ .. ·., ... ; "~ ·. ~ . '· · ..... ~ . ·· .. 

' .: ' .' . . . ' :.,· _' ·.-.'>.~:-_;;;..\': •• ·~:: .• ~· .. :.-.: .. : •.·.· 
·,; ": . 
. ,-_,· \• _:~::.·.-~;- ',\' . <.;\'·~-> ... ··-.-.:::-,: . ..-:_><:-.-- ·:.,;:: 'i.•· 

'. . ... ·:.-~-_: .. ~;-,,' :·::>·:."_;·,~ ::"\: .. ·; . 
. '··' \·'.. :·,: .... "\l:rliJlOSTO SOBRE :-\· ·.: ,: ·.· .·· 
·. ·- •· · /," ~-~--t:.·· :.:--_ .. ~.-·n~N~-. .\.,:'.·-·,·~ ·--... :·-:: ,._: :··.- .: 

.',.•.·' ···-. ~--·-',,';<.-:_<_· -':._;?'.'.-.· .. · •·.• ... ·· 
.· ·.•··. .1r .. :•Dividendós e ·:qtia'es-. 

· · :·.::g).ier.· oU:t'I;CIS:. pro.-" .. · 
.! ;:. .:d11otos .•·: dtl, ··.: .. acções· . 
; ..• ,:: (inclu·si~·e, as. : im~ 
· ·partancias · 1' c t i r a- . 

· · . ... .· das). .. dp · fundo :· de .· . 
· · · ·· .. 1'ose1•va ou de .outro · ·· .. 

. . . .· .. qualquer, . pai•i& 'se:.·.· 
;,•t·em, · .·. ít ... ·:conta'· · de . · · ·, . 

. ,.. •. qUalquer, ,:yerba· ~do 
':, : líálanoo·· · ··.ou .. sob .. 

·qualquer·· titulo, , cn .... : .. : 
. .;' t~egll.CS: ;a~s.:: :IIO(JÍO:o,. ;;-

;IIIStas,, ·,ou pa1•a pa~ .. · · · 
· ... gamento. de ·ontr•acta. : " .. 
:, <de·· aooõé~ : novàs ou : 

. .. . .'.ve1.9.as) ,;·qe ,\çornlla-. ,·. 
• ·• nh111s. ot~·. socl(ldaâos .. 

. ... . ... _;· . ani:JnY;mas· ... ··e >:_,_com~·-· . 
• ·•• :' :·manditas· :. por ·: ao- ·. · 
· · . · r;õcs; 'e' s'obr•e· juros · 

, ,,. . . do · ob1•igações . e ·. de · 
. · > ·. rlebenture.v ' do com* ., .· .... -panhias .'on . socíe-

. • :.·dadas anonymas e 
: · ·.. . :commll)lditas.. · por" 
' · · : ac~:ões, e sobre · o 

: ,, .'.- . . ... 'lucro liquido das 
· ·. sociedades. por quo-

., · · tas : do· t•esponsabi-
lidade · ·. limitada;.:•· te.:· · 

'-:::,· 
: ... ·, -,~ . 

~ ,. .. ' ,· 

"'t·' 
:·-.:·,',.~· 

. '• 

I • .' .·,'' ,•' .... ,'' 
·,._',\·'' 

' ' 

' . 

J• 

' '•, 

... ·, 

-... 

~ . ' 

I ·, .,_ 

. ,· .. 

. ' 

2.000:000$000. 

· ... 

. :, 



I· 

,. '' 
.'••' 

:. ' ' ' • • ~ ' ' • j ' 
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~·.:·· .. 
ANNAES bd SJlNÃI>O . 

·nham tae,; compa..: 
nhias, sociedades. e ·.' 
commanditas ·sua· 
séde no paiz : ou . no . 
estrangeiro ; ·· · sobre 

·. _ ... ,' 

. ~ ·. ,'' -~ ·. ; ' ' . 

., ', .. _·.·. 

\·: 
I 

.. Papeí · 

, . I '. 

> :. ~' 
. 1.'.'' 

'' ... ·'· 

o lucro liquido, das: · • · 
casas . bancarias. e : - . ·, 
·dns·.cusas-de.:pe'rillo-.:.··· -··. ·· .. ~.·-·><:.-·· 

· . res · sobre · bonifica< : ' . · · · · · • • ··., 
cões • ou gratifica'-:. . : ·• 
cões aos directores,: ·· · · · 

_presidentes de com-.. · .. 
panhias, .· .. empresa's'' ·· .. 
ou · sociedades ano-'. · , 
nyrnas -· até. 7 .%; . " ··• 
5. o/o· .de mais de· . . , 
7. %; a'% .sobre o , .. ·. 
que · accrescer; ·.· d~'· . , · 
mais de 12· o/o, 7 -o/o . ; .•. 
sobre ' o ' que ' accres~ . . . ' " : r : ·. 
cer; - Lei n. 126 A : . ' 

; : . .' .~. . . . 

.:-,· 
.. ·-· 

. .: 
•< I • ,• 

... :,,'. de, . 21 de rioveinbro ... 
. ·de . 1892; . L. n. · 265; < 

:de 24 de' dezembro 
• dtl 1894'; D. n. 2.559; 

. :-· ...... . 

de 22 de. julho· de·. 
1897; L. n: ;489, dei .... 

. 1õ de dezembro ;de . 
1897; L. n .. '2.841, d.e 
31 :de · dezembro .de 
,1913, e L .. n. '2.919, . 

..... 

; ; . '.' 
.'·<'.' 

,·· .. 
~::·· . 

.... : ... -~ . 
. . ' I~: ~ . 

-.. ' ·' '• 
.-.,·. '··' .. ', 

,· 
•\···· 

o:.'.: 

,·:' 
. ", de 31 ·. de · dezembro ·. ' ) 

did914; L.·n ... 3.644, · , .: 
:de_ 31·· de ... dezemDro .. .· · ·.'. · (,. ,..-
de 1918. Leis nu- : · .. 
ree~~8ê~7~'ctgei9~~ .. :.·: ·, ,' ·,,::;/,: 
e 4.~30, _rdB 31 de' : '· .. · . '• ' .. . 

.dezembro :de'-1920;. · :·.· ..... ,, ... , 
L. n. 4.440, de ·31·. : •·· .''.:~ ·· ... : · : 
de · .. · dezembro . ; de · 

-· 

-1921 •.• ~ • , •.••.. :. ; ............ ••.•.•/•··;,,42;000.:000.000.··.:,,.".··• .. •,:.:•::::;.:,,. 

... ~J!!~:t~;t , < 'r,:;~,•• ·,, .;.it,i~i~:'i'i~ · 
os. que recabirem · ·. · .. )::; ·'''\. · ' ' .·:·<),i;:,, ··· 
s ob.r e · qunesquer. . :tJ?.,.. · ·· · , · 
eont1•actos c-eJ,c- "t.' ..... ·-c~ .. i.::> 
hrados ·· ·com' ban-·. .>:· · .·. · '· . . . , ..... · 

·._,_ 

~o:n g~ 1~~ed~~~li~~':1{ · ':~:.{ .> · .•. ·· ... ·. i O:, • 

operações banca- ' {i "· · .. : . :. ;':i ·:. '. · . 
' ' l'ias de outra na- ,. ,.·.,:·. '"' · : ·, . ,, 

...... ' 

turezn. - Leis, nu_;. ,. - · ·;, 

'• '' 

"' 

'" '' 

.. ' ·.:·' ·:·;·.,· .·· .. ·.·.-· .. :,,,','! .. . ' ,.·· '-:· 

' :! ~ ... : •'' 
·: ,. 

. ,•' .... . . . . . . 

._.,_· _,-. 

·-": .. 
.. _ \': '·.· 
•' ' r > . , . 

-: , . 
... .. 

·, •,. 

•I.' ,.·, 

·: :·-

'·-:. ':.'· 

.. 
·' '. 

'. 

.··_, 
,• ·'' 
' . •' 

, __ .·: 
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SESSÃO ~M 20, DE DEZEMBRO Dlll i922 . 

'meros · 3.213, de 30 .. ·. 
·de ·,, dezembro de · 
1916, 3.6441 de 31 

: de dezei!lDro · de 

·Ouro 

.. 
' 

1918, e. 4.440, de 31 
de . dezembró · de 

... ·'192f.;. ... · ...•......• ......... lllltl't. 

· 43 ; 5 . %. sobre premios . 

: ... ,· 
. I 

: 'de seguros marítimos .. 
' .·.·. e territót•iaes e 5 % 

' sobre premios· • . de 
segúros . 'de ': ;vida, . 
·pensões, .... ·· peculios, . 
etc. · que serão pa- · 
gos' pelàs ·respeoti-

. . . . vas companhias. -
Leis . ns. 2.91 9, de 
31 de dezembro ·. de · 
1914; . 3.070. A, 

· de 31 de dezembro 

'.· .. ,: 

·' 1,',. 

· ·· ' de 19.15; e · 4.440, de 
. · 31 de · dezem,bro de .. . . . . 

... 
1
•• •. ' ' .·19211 ·. ·~ .. · •.' .: •.•. ~~ ............. t •••• ,·lt'•tl •· 

· .. 44 ;· :10 % ·sobre os lu-· 
· . ·. cros fortuitos; . va-: 

.: <. ·. · I o r e ir · .. · :sorteados, 
. · valores · .· distribui

.. ·. ' dos em . sorteios, . por. 
' . q!ubC de !Jlercado

.. rms, .. · premtos con-
. • . · .. cedidos em sorteio, · 

.··. . . · · mediante IJ)&gamen-
. . · .... ··.to. ' .. em . prestações 
• . · · .·p.o r . associaóões 

'· . óonstruotoras.-·· Leis . 
' • · · > ns, :2:919, de 3Lde · 

. ·. , dezembro de 1914,· ·~ 
3,070 . A; de. 31 de · . 

.. '.dezembro ,. de 1915, 
· · .,. . e n .. ·.· 3:2t3~ .. de .. 3G 

~e ·. ·dezembro · · de 
.· .. ··:,· '·, ··,:·i0t6,:· .. L~ :n •. · 3.644,. 

·. ·· . de . 31·. de dezem;. 
:: · :' br.o de :t91s· ·. Lei 

.:·;· : , nuniero .... 3 .'~79, 
· : . · 'de• 31 de dezembro: · 
· · · · ·.de 1919, ,e L. 4.440,. 

de 31 .. de dezembro 

~ . . 
.. 

. i' . 

.. 

.· • • • '''de i9211 •I ·,,; I .. tltll' t; I i I .I I I I f I I ,1 t t 1 • 

451 ·Lucro · Íiqtiido da. · 
· · · · · industrial fabril, não 

. oompreh·endida em 
o: numero· 41 -· até 
100:000$, 3' o/o; "de 
mais 'de 100 até · 

. ·.·· . · , '30Q.:OQO~. 4 % sobre 

.. :·:.·'.··: ''/" ( ,· '· ·: ... '' .', ·. . . ., 

Papel 

2.:100:000$000 

. , ! I ' 

. ',, 

2 .• soo :000$600 

'·· 

I, I • 

100:000$000 

. ' 

~·· . .. 

'I 
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ANNAES DO BE!'IADO 

u que accr'escer; de 
,Jnals de· 300 alé . 
;;oo :000$, 5 o/c. sobre .. 
O .. <JUC aCC!'f:lSCül'; de · 
rna1s .•de 500:000$, 
a taxa . ~obre . o {)X- ( 
cedente sel';i ·de 7 % 
- .. Leis ns. 3 .979, 
· !le 3'1. de de~emb1·o. 
. de ·19'19, '4;200,·· de. 
31. de ·dezembJ'o de 

· 1!!20 · e • .f..4.40, " de · 
· . iH rlc . de~emln'o · . de 

Ouro 

. •' .. 

:19;21·. , e ' I ··-. l'li:·.: .. '~,''l • .... I t J tI I tI I Í tI 
.Hi. Lucro .Jiquido: ·.de · · · 

commerciQ, · verifi-
. cado em · · balojnco, 

'não 'eomprehendi
. do . no n. H .-· · até 
wo :OOO$; • s:.%; . de .. 

. mais .. di) ... 100 . até· 
300:000$, : .\ % ·sobre 

,·'' 
' .. :.-. 

• \ I •' 

'' .· 
' 

:' 

.:.·_; 
' . 

7 • 2oo: ooo$OOo ·· :< ·· 

- ·---· . 

,• ' .. 
. . . ' . 

-~ '' ' . . _-; 

', .. _ o que accrescer; de 
ma1s · de 300 :ooo• 
.até 500:000$; .. '5 .o/o , 
sobre ·,o: que accres~ · 
ller; · de mais . de· · 

... ·, 

· '500.:000$, a t.axa .. 
sobi'e · o exiledent.e · 
será de 7 %. -· Lei 

· n. .\.230, .de 31 djl 
dezcmbJ•o de "1920, e · 

. 1.440, de · 31 de d~;-

. ,_-• I I 

' 

zembro de 1921. . . . ............. . 
47. Imposto ..• sobre . as . 

operações a termo, ·. ' 
· sendo· · · a · metade. . · · ... . · ·" · , . 
. .. pnga . pelo compra-

:' ·-.<:·:.: :',-.:·:~_-_ 
.· ...... 

; 
. ·, '· ',. _, ... "'. 

38.000;000$000' 
. '··, 

·.:• : 
·'•· .- ..... · .. 

,, _;.,·' 

···,1 

·- '·, 

: . ·. ~- '~ . 
' . ~ 

. ,· 

,, . ;-

·. : ... :1 ,,, 
dor · c. · a outra · me~ ' '" 

·. ·/ ,\ . ' ,, 

tadc pelo. vendedor, . 
a ~ saber: .100. róis 

· por sncca do. café; 
~ ' ' '. ·~~ ' .. - . 

'·'. o • 

. I' .. -~ 

.. 
.. : ' ·,.:' 

- .. ' -· um real por kilo de 
algodão;. ~o réis , por . · 

'·,·\ . ' , .. 
;,_·· 

, sueca' de -assucai>. -· · ,. ' 
. I.eis : .ns. ·L 230, · d~ 

:H de dl1Zembro .de 

p' . ,-
' ~.r: •' ..... 

~ H J 

.. 
'- -.- .. 

··-···. ; .. ·-
' 1•',: :. 

.. 
"'V, 

- ,: : 

_.,.. 
.. , '·.'· . . 1920, o 4. 440, de 

· ,. 31 de dozemb1•o · rlc" 
'1921 . . '~ t ••••••.•• : •• .-;·::·<·:·.),·~-~·:.·.:~~~.-.-- 5. 000.: Ó00$000 ... 

48. Imposto 8obre o . 
. lucro das ru•ofissõos . 

' ·'' . 
---~~·/:\:.-:,:·:;: 

· libel'aes, na · ••azão 
ele, . até :100 :000$ por · 
1\llDO, 3 % :. de' mais 
do. tOO :000~, · até 

. 
'\I• 

: ·-, 

L •, .~';- • 

. ,, 

. ' '. ; .. ' .. ~ . 
'o I, ... : '.\ 

;·-, 

' I • . ·.,··.·. 
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33 

300 :000$, 4 'Yo ; so
bre o que accresccr, 
5 o/o - Lei n. 4.4-iO, 
31 de dezembro do 
1921. • • . ... ,J.. 

v 
. IMPOSTO SOBRE J,OTERIAS 

49. Imposto do 3 li.: o/c 
sobt•c o. capital das 
loterias fcderacs e 
quota fixa a sot' 
paga pela actual 
concessionaria.-Lci 
n, 126 A, de 2l de 
novembro de 18!13, 
nt•t, 3". r •. n. 265, 
de 24 do dezembt•o 

'· de 189.i, c L. n. 428, 
·do 10 de dezembro 

rJe 1896; L.n. 55!}, de 
31 de dezembro do 
1898, art. 1", n. 30; 
L. n. 640, de 14 ·de· 
novembro do 1899, 
art. 1", n. 29; D. 
n. 3.638, do 9 rle 
abril de 190(}. c L .. 
n. 741. de 26 de de
zembro de 190(}, 
art. 1•, n. 28, artigo 
2•, § 14, da L. 
n; 93, do 29 de 
dezembro de 1902; 
e r .. oi n .. 4.230, do 
31 do dezembro. de. 
1920: L. n. 4.440, de 
31 do dezembro. de. 
192i,o t ,1' . I O o o o o •I 

50. Imvosto de 5 % das 
. loterias estaduaes e 
sobre as rendas das\ 
loterias federaes que 
exeederem de. Jr«!is 
15. 000 :OOOf(JOO por 
anno. . .• ....... . 

DIVERBA~ . .(J\ÍIND,\8 

51 • Prornios do deposi
tas publicas - Lei 
n. 99, de 31 de ou
tubro do 1835, nr
t.igo 11, n. 51; In
stt·uccóes n. 131; de 
:t de de~embro do 

ÜUI'O 

o o t o I I O o t t o t O o 

··············· 

·············· 
:• '•I I 

s. - vor. xr ... ~· 

l'UJlCI 

1.000:000$000 

I ~'o 
"I 

' , .. ,... · ... , . " 
I ~ 

" I .·. 

t. 000:000$000 

·8oo:ooo$ooo 

. " 



34 ANNAES DO SENADO 

:l845; DD. ns. 498, 
de 22 de janeiro de 
:l847, e 2. 55:l, de :l7 

. de marco de :l860, 
art. 76; D. n. 2.846, 
de 19 de marco de 
:l898, e lei n. 3.979, 
de S:l de dezembro 
de :l919 lei nu
mero 4. 4-io, de 311 
de dezembro de 
1921 • . . . • • . 

52. Taxa judiciaria -
DecretDS ns. 225, 
de 30 de novem
bro de :l89oi, e 
2.163, de 9 de no
vembro de :l895; D. 
n. 539, · de :l9 de 
dezembro de 1898; 
D. n. 3.312, de i7 
de junho ·de i899, 
e lei n. 4.230, de 
Si• de dezembro de 
:l920,- art. 30, · lei 

. n. 4.440, de 31 de 
dezêmbro de i92i.. 

53. Taxa de aferição de 
hydrometros . . . . 

54. Rendas federaes no 
.Territorio · do Acre. 

55. · Export~ão -tiO o/o 
sobre .:a exportação 
de borracha no· 
Territorio do Acre; 
e . :lO o/o sobre a ex
portaclio da casta~ 
nba do mesmo ter-
ritorio .. . . ' ...... . 

56 • 'Taxa de sorteados 
nft.o incorporados
Lei n. 4. 230, de Si 
de dezembro de 
:l920, 4.370; da . i9 
de dezembro de 
i92i. t • • ,,,.,. l.f! 

n 
RENDAS PATRtMO

NIAES · ... 
', ·,,·~· 

DOS PROPRIOS NACIO
NABS 

. 57. Renda. dos proprios 
nacionaes - Lef 
de 15 de novembro 
lle 1831, a.rt.. 51, 
§ 15; L. de 12 de 

..... 

ouro . 
• 
' 

. ~· ·········· 

I I I I I I I 1J I I I I I I 

I I I I I I I I I I I I I I 

. .... ·• ....... . 

I I t 1 I I "I t 1 I I' t ot I 

' . • j,( 

I I III 1'11<1 1'1 t•t .. 

•ol·, •I 

.. , ., 

o o 

. ·• 
~ ... 

' • o 

. . 

Papel 

i50 :000$000" 

' ' ~~ 

' 

300:000$000 

4:000$000 

i o :i>00$000 

:t.ooo:~ooeooo 

5.000.:000$000 

::.. ' . 

• 

.I 
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outubro de :1.833, 
art. a• e LL. nu-

. meros 3. 070 A, de 
31 de dezembro de 
1915, e 3.213, de 
ao de dezembro de 
1916, L. n. '4. 440, 
de 31 de dezembro 
.de :1.921. . . • ..... 

58. Renda · das . villas 
proletarias. • • • .• 

5Q. · Renda dos nucleos 
· coloniaes da União 
- Leis ns. 3.979, 
de 31 de dezembro 
de :1.9:1.9 e 4. 4:1.0, de 
3:1. de dezembro de 
i92i t I I I I l•t,t 1o't 

60. Renda da Fazenda 
de .. Santa Cruz ·e 1'•. 
outras - Leis ··nu- · 
meros 191 A, de ao 
de · setembro de 
18931 art. t• e L •. 
uau, de . 31 de de
zembro - de :1.920, 
art.. 26, e. lei nu-

.meJ'o 4.440,de 3:1. de. 
de · dezembro · de 
i92t. I f 10'1!1 I I o 

61. Produoto do arren
damento das areias . 
monaziticas - Con
tracto de 18 de 
dezembro de i9~~ 

·,'lei n. 3.6-l.{, • MI 
de dezembro · d e 

· · :1918 •. Lei n. 3.979, 
de 31 de dezembro 
de 1919, e lei nu.;. 
.mero 4.UO, de 31 
d e dezembro d e 
:192:1 ••.•.••.••.....• 

62. Fóroa de terrenos 
· de marinha - Leis 

de 15. de novem
bro de 183:1., ar
tigo 5:1., §§ U e :1.5; 
de .. :1.2 de outubro 
de :1.833, art. s•: In
etrucg~es de U de 
novembro de 1832; 
LL. tde 3 de ou
tubro de :1.834: ar
ti.go 37, § 2•; t. U.&, 
de 27 de setembro 
de 1860; 1. 507, de 

Ouro 

I I I I I ,t. I f I ,t I :,I ,t 'I. ' 

. ·.· 
o •• •••••••••• ,·.í;í ••• 

''' 
•••••••••••• t • 

't f I I I I I I I I t t I I 

.too::p"o•ooo 
I 

35. 

Papel 

• 

3,00 :OOO$ooO 

1.00:00-0. 

100:000$000 

70:000$000 
I 

. ' 



26 do setembro de 
1867, art. 34, n. 33, 
D. n, 4.105, de 29 
de fevereiro .de 
'1868, e L. n. 3.348,· 
de 20 de outubro de 
1887, art. 8", § 3": 
-e L. n. 4.440, de 
31 de dezembro de 

.Ouro 

·.. ,.,.1921 :• •.• •••.• ••• •••r•:i•l .. .• •'•, • • • •,. •, •, 
. 63. LaudemiDs -Deore-.. 

tos ns. 467, de 23 
de agosto de 1846; 
656; de 5 · de de- . 
zembro de : 1849, e 
1. 318, de 30 de ja
neiro de 1854, 'ar
tigo 77, e L. nu
mero 4.440, de 31 
d e dezembro d e 
f9'2f t t t. t t tI tI l•t I t ~ 

M ., Taxa de occupação 
dos terrenos de ma
.rinha e , arrenda- ' 
tnento de terrenos 

.. de. mangue - De .. 
cretos ns. 14 .·595 e 
14.596, de 31 de 
dezembro de 1921> ... 

III 
RENDAS . INDUBTRIAEB 

65, Renda do · Correio 
GE\l'al - Decretos 
ns. 3.443, de 12 de 
abril de 1865, ar
tigos H a 20; 3.532 
A, de 18 de novem
bro de 1865; 3.903, 

·de 26 de junho de 
1867; 7 .220, de. 29 
de marco de 1879, 
e 7.8U, de 6 do 
'Outubro de 1880; 
·lei n. 489, de :l5 
de dezembro de 
1897, art. :t•, nu
mero 12, e lei nu
mero 640, de i4 de 
novembro de 1899, 
art. :t•, n. H, e lei 
n. 1.616, de 30 de 
dezembro de 1906, 
n~ 15, leLn. 2.035, 
de 29 de dezembro 
de 1908, art. 1•, . 

............... 

I I I I I I I I I I I I I I 

,,•,1 

r .... , 

'',.. ' 

/• 
\: '• ·,, .. 

' ' 

·:·!.,\ .. " " : 
' .... " 

':,I 
: '• 

Papel 

70:000$000 

150:p.-D0$000 

56:000$000 

,\ 

'\ 

'I.· . 
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our() · Papel 

n. i6, da I E! i nu
mero 2.210, de 28 
de dezembro· de 
1909; art. 1•, n. 43, 
do. lei n. 2.719, 
de 31 de deze!l1brO 
de 1912, e art. 1•, 
n. 43, do. lei nu
mero 2.8U, de 31 . 
. de. dezembro de ' 
1913, lei n. 2. 919, 
de 31 de dezembro 
de 1914, e lei nu- · 
mero 3.070 A, de 31 
de dezembro de 
1915,. e leis nume
res 3.213,. de 30 
de dezembil'o de 
1916; 3.979, de 31' 
de aez$mbil'o de 
1919, ·art. 39, e ' 
4.230, de 31 de de- \ 
zembro de 1920, e 
lei n. 4. 440, de de-
zembro de ·t921 .... ~··.········· ··•. 

66. Renda dos Telegra- . · · 
· phos- Decretos nu

meros 2.614, de 21 
de julho de 1860, 
4.653, de 28 de de
zembro de 1870, e 
372 A, . de 2 de 

· maio de· i890; · lei ·· 
n, 489, de 15 de 
dezen)bro de 1897, ' 
a:rt. 1•, n. 13; lei 
n; 550, de 3t de 
dezembro de 1898, 
art. t•. n. 12; . lei 
n. 640, de 14 de 

· · novembro de 1899. 
art. · t•, n. 12; lei 
n. 7U, · de 26 de 
dezembro de 190fJ, 
art. t•, n. 12: lei 
11. 953, de 29 de _ 

. dezembro de 1902, 
. art. 1", n. 10; lei 
n. 1.616, de 30 de 
de~embro de 1906, 
ll.l't. 16; lei nu
mero 2.035, de 29 
de dezembro de 
1908, art. ·1•, n. f7, 
da lei n •. 2.210, de 
30 de dezembro do 
1009, art. t•, n. 44, 
da. l~i n .. ~ •. ~2_1, de 

50.000:000,000 

• I'! ···.~· ..... 
I '•,. 1: 

'. 
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30 rle dezembro de 
1910, e art. 1•, da 
lei n. 2. 524, de 31 
de dezembro de 
1911, n. 44, e ar
rti~o 1°, n. 44, da 
lei n. 2. 719, de 31 
de d e z e m b r o de 
1912, D. n; 9.616, 
de 13 de j~nbo de 
1912, e lei n. ·2.8U,, 
de 31 de dezem
bro de 1913, art. 1•, 
n. 44; ·lei n. 2.919, 
de •31 de dezem
bro de 19f.i; . ·lei 
n. 3.070 A, de 31 
de. dezem·bro de 
19i5; leis ns. 3.213, 
de 30 de dezem
bro de 19i6, 3. 446, 
de . 31 de dezem- . 
bro de 19171 3.644, 
de 31 de aézemhro 
de 19{8, 3 .948,. de 
20 de dezembro de 
1919. 4.230, de 31 
dé dezembro de 
1920, .. 4. 334, de 15 
de sátemb.ro ~e 
i92i, e lei n. 4. 440, 

· de 3i de dezembro 
Ide f92f . ........... . 

&7. Dita da Imiirensa 
Naei'onal e Diario • , 
0/licial - Lei nu
mero .. 3 .229, de 3 
de setembro de 
1884, art. 8•, n. 2: 
D. n. 9.361, de 21 
de fevereir.o de 
1885, lei n. 3.446, 
de 31 de. dezembro 
de 1917, e lei nu
mero 4.440. de 31 
de dezembro de 
\Í~2f tO O 0 tO t 0 tO O I O t t '• 

68. Dita . da Estrada de 
., Ferro Ce~tral . do 
Brasil - Decretos 
ns. -3.503, de 10 de 
julho, 3.512, de 6 de 
setembro de. 1865, : 
e 701, · de 30 de 
agosto de 1890; lei 
n. 3. 446,- de 3i de 
dezembro de 19i7, 

Ouro 

'\ 

., o 

i:soo:ooóeooo 

.. 
. , I i i'' .. i":~ . .... , .. , ..... .. . ' . : ' ' 

Papei 

i.50Íl:0008000 

~ 

. . ·~00 i b00$000 
. . 

. I 

.I 

~~ 
..... '. ~~~~; 

' o 

.,.'·;. 
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e D. n. 13.877, de 
1.3 de novembro de 
19119, de dezembro 
de i92t ...•......... , 

69. Dita da Estrada de 
Ferro Oéste de Minas 

70 •. Renda da. Estrada. 
de F~ro Noroéste 
do Brasil (ex-lta-
pura. a Corumbá) -
Lei n.' 3. 6U, de 31. 
de dleze mb r o de 

-. 1918, lei n. · 4.440, 
· de Si de dezembro 

de 'i92{ I li I I t li I I I I I t 

71.. Dita da. Estrada de 
Ferro ·· do Rio do 
Ouro ....•. -•.•.• • .•• 

72. Dita do ramal fer

Ouro 

I I I I I I I I t I I I I I , 

1 f I I I I t I ,j I I I I I 

.. 
I I I I I I I .I I I I I I I 

I t I I I I I I I I I I I I 

reo de Lortm); a. 
Piquete. • . . • • .. · 

. 73. Dita. · da Rêde de 
••• • ••• ,I • ,I • 

\ Viação Cearense ....., 
Lei n. 3 • .070 A, de 
Si de dezembro de 
i9i5, L. n. 4.UO, 

· de 3i de dezembro 
' ' de 't92i 1 t I ljl I I I I I I 1'' 

74. Dita da. Estrada de· 
. Ferro Santa Catha
rina - Lei n. S.644,. 
de Si de dezembro 
de .i9i8 e lei nu
mero 4.UO do Si 

.. de d e ze m Íl L' o de 
. i92t. ............. ~· •.• 

75. Dita da. Estrada · de 
Fer~ Th"rezopoHs · 

· ...... Le1 n. S.979, de · 
· Si de dezembro de 

i9i9. L •. n ... l.UO, · 
de Si de dezembro 
de·. t92t •••• .--•••••••. 

76. Dita da Estrada de· 
Ferro de Goyaz -
Lei n. 4.2SO, de Si 
de dezembro de 
1920. L. n. 4.440, 
de Si de dezembro 

I t I I I I I I I I I I I I . . 

I I I I I I ,I I I I t I I I 

• I I I I I I I I I f I I I 

de :l92t. tI o 1 I I lo 1 o o 11 t t o/1 1 ti 11 I I I 

77. Dita da Estrada de ,. 
Ferro Centra.! do 
Rio Grande do 
Norte-Lei n. USO, 
de• Si de dezembro 
de i920, L. n. U40, 
de Si de. .dezembro.· 
de t92t I I I I I I I t, I 1 1 •J ,,,,., ........ . 

Papel 

95. 000:000•$000 

6.500:000$000 

5. 500 :000$000 

500:0008000 

25:0001000 

S.50Ó:OOOfOOO 

' . 

250:000$003 

600:000$000 

i.ftSO:OOOtOOO 

·' 

55o:oooeooo 

' 

'• 
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· 78. Dita da Estrnda do 
- l~erro S. Luiz u 

Therozina-Lei nu
mero 4. 230. de 31 
de <1 e zo m b r o do 
1920, L. n. 4.440, 
do 31 de dezembro. 

1:,. I 

de 192f .... ..... · .... . 
79. Dila da Casa da 

Moeda - Decreto 
n. 5.53(!, de 31 de 
,ianeiro de 1874, ar
tigos 43 e 53, o lei 
n. 2.035, de 29 de 
dezembro de ·1908, 
L. n. 4.440, do 31 
de dezembro de 
1921 I I I I I I I f~l I. I I o: 

80. Dita dos · Arsenaes 
-Decreto n. 5,118, 
do .19 de outubro 
do 1872, 5. 622, · de 
2 de · maio do 187 4 
e 7. 745, do 12 de 
setembro do 1890, 
L. n. 4.440, do 31 
de· d e ze m b r o do 
'{921 ....... .. ~_ ........• 

81. Dita dos Inst.itutos 
dos Surdos-Mudos o 

· Ben,lamin · Constant 
- Decretos nume
ras 4.046, de 19 do 
dezembro de 18G7 • 

. art. 11, o 5.435, de 
15 de outubro de 
1873, art. 18, lei 
n. 4. 440, de, 31 de 

' dezembro de t92f.·. 
82. Dita dos · Collegios 

Militares· . , ......... . 
· · 83, Dita da Casa. de 

Cwreecão - Decre
to n. 678, de 6 de 
.iulho de 1850, e L; 
n •. 628, do 17 de 

. setembro do 1851, 
art. o•,. n. 24: L. · 
n. 652, de 23 de 
novembro de 1899. 
e D. n. 3.647, de 
23 de abril de 1900. 
L. n. 4 • .UO, de 31 
de dozemlbro do 
f92t I o o lo o I o o • o 11 ,-,o 

84. Dita arrecadada nos 
consulados- Lei nu
mero 12i A, ~e 21 

Ouro 

.............. 

............... 
' 

. 'o I I I I I I I I I o t' t I 

I I f ~-I I, f I I ,I I I I I 

I I I t' I I I I I .. t l•f I 

. i 

I 
' -··············· 

Pnpol 

8oo:ooo$ooo 

50:000$000 

· 50 :O OOfOOO 

a:oooeoo.o ' . 

• 20 :OOOfOOO 

420;000$00!l 

,. 
~ 
~ 
r 
f 

! 
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Ouro Papel 

do novembro ·do 
1892, n:11L. :t•, DD. 

' ns. 2.832 ·c 2.847, ,, 
do 14 e 21 de marco . " 

do :1898, L. n. 559, 
de 3:1 · do dezembro 

, de· 1898, arL. :t•, nu-
mero 2~ e L. nu-
mero 3.2:13, de 31} 
de dezembro de 
19:1.6, L. n. 4.~40, . 
do 3:1 de dezembro 
de 1921 ', I I I I I~ I I I I I 1) 2.500:000,00() 

85.. Dita da Assistencia 
· a .• Alienados ,__·Lei 

n. 3.396, de 24 de· 
novembro . do 1888, 

,, nrt. :1.0, e L. nu-
mero.·126 A, de 2:1 
do novembro d~ 
:1892,. art. t•; D. 
n. :1,559, de 7 de 
outubro do :1893; 

· D. n. 2.467, de 19 
de fevereiro de 
:1897: D. n. 2. 779, 

. de 9 de dezembro 
· de ~897, e D. nu-

mero 3.238, de 29 
de março de 1899, 
L. n. 4 .440, de 3:1. 
de' de z e m b .r o de ' 
1921 1 t 1 1 't I I I I I I I t t 1 I 'I f I I 't I I ~ t, I t t t. · 80 :oooeooo 

86. Renda do Labora-
. torio Nacional· de 

Analyses e outros-
Lei n. 489, de 15 

' de dezembro de 
:1897, art. 2•, n. 6; 
D; n. 3. 770, do 28 
de dez e mb.t•o de 
:1897, e L. n. 8:1.3, · 
de 23 de dezembi'O 
de :1.90:1., art. 5', L. 
n. 4.440, de 31 de 

I dozemJ)ro de 1921 ••• t I I I I I I I I I 1 1 I I 3ou:oooeooo 
87. Contribuição · d a ;s 

e-anhias· e .. em.:. 
prezas de estradas 
de ·ferro, das· O()m-
panhias de s~uros : 
nacionaes o es ran- ·, 
geiras e estabeleci-
mantos bancarias e 
OUitra·s - Lei nu-
mero :1.26 A, de 2:1. 
qe 11, ~ y em~ ~ Q pe . 

'•:, .. ~' "" .. 
t :. 
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:18!}2, art. :t•;. Lei 
n. 741, de 26 de de
zembro de 1900, .ar
.tigo i •, n. 32; ar
tigo i •, n. 34, da lei 
n. 2.2W, de 28 de 
dezembro de 1909i 
art. i •, n. 63, da le1 
n. 2.32:1, de 30 de 
de 1910 e art. 51, . 
da lei n .. 2. 749, de 
31 de dezembro de 
1918, L. n .. · 4.440, 

. de 3:1 de dezembro 
de f92i .......... .-.· .. 

88. Renda dos Postos. 
· Zoot.oolmicos - Lei 

n. 3.644, de 3:1 de 
dezem!bro de 19:18, 
L. n. 4.440, de 3:1 
de dezembro de 
1921 ... • ............ . 

89. Dita da Escola Su
perior de Agricul
tura, aprendizados 
-Lei n. 3.644, de 
31 de dezembro de 
1921 .............. . 

90.· Dita das Escolas de 
Aprendizes Artifioes 

_ - Lei n. 3.644, de . 
31 de dezembro .de 
1918. L. n .. 4.440; 
de 3:1 de dezembro 
de f 92i .... ..... , ... . 

9:1. Dita do Instituto de 
Chimioa - Lei nu
mero 3.544, de 31 

. de d.ezembro de 
1918, L. n. 4.440, 
de 31 de dezembro 
de f92f .. , ........... . 

92. D i t a do Deposi·to 
Publtoo -· Lei nu
mero 3. 979,. de 31 
de· dezembro de 
1919, L~ n. 4.440, 
de 31 de dezembro 
de f92f ............. . . 

93; Dila do Serviço Me
dico Legal - Lei 
n. 3.979, de 31 de 
dezembro. da 1919, 
L. n. 4.440, de 31 
de . d e z e m b r o de 
1921 ............... , 

ouro 

O ,0 I O O ~ O 0 I o o t O t 

t I t t o O O t .o O O O O I 

. ............. . 

• • ' •• 'I •••••••• 

. ........... • .. • . 

"' ,;, 
t t O I O ~ 0 O O O O O o o 

, ..... , ...... . 

Papel 

·soo·: ooo1ooo 
'· 

140:000$000 

15 : ()00$000 . 

., .,·. 

70:000$000 

·f5:oOO$OOO 

15 :OOU$000 

5;000$000 

a 
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94. Dita da Policia Ma
ritima - Lei nu
mero 3. 979, de 31 
de dezembro de 

. 1919, L. n. 4.440, 
de 31 ·de dezembro 

0111'0 

de f 921. I I O I I I .. O I O O I I I I I O o I f o o o o O 1 

95. Dita da Colonia 
· Correccional - Lei 
. ll;. 3.979, d~ 31 de 
dezembro de 1919; 
L. n. 4.440,· de 31 
de dezembro de 
1. 921. I I I I I I I I I I 0: I o, I I I I I I O f f 1 I O O o 

96. Dita da ·Escola 15 ' 
de .. Novembro-Lei 
n .. a. 979, de 31 de 

· dezembro de · 1919, 
L. n. 4.440, de St 
d e dezembro · d e 
:1921. ····•··•···••· ••••.•..•.•.• ·• 

97. Dita do Arohivo Pu-
blico-Lei n. 3.979, 
de 31 de dezembro 
de 1919, lei n. 4.440, 
dfl .31 de dezembro . 
de :1.921: ~ O O O o·, O O I t O I I 1 I I I I O 1 o O I O O 

· 98. Dita da Fabrica de 
Polvora da Estrella 
-Lei n. 3.979, de 
31 de dezembro de 
1919, L. n .. 4. 440, 
de 31., de dezembro 

.. ; · ae .. i92t:· . .. _. ;,_., .. ;._, ............... . 
99. Dita de Aprendiza- · 

dOS! .Agrioolas-Lei · 
n. 3.979, de 31 de_ 
dezemlbro de 1919, 1 
L. n. 4.4401 de Si 
de · d e z e m o r o de 

bo t92t .. _ ........ ~ ..... ......... ~~.~~-
1 00; Dita de Fazendas ' 

Modelo . de Criaoão .. 

st ·~=i ~zékgls·. g: 
1919, L. n. 4.440, 
de 31 de dezembro 
.de i92f .. ~.. . . . ... . . . . ..... • , ..... . 

101. Dita dos Campos 
de Demonstracão -
·Lei .n: 3.979; . de 
31 ··de dezembro de 
de 1910, L. nu
mero 4. 440, de 31 
de dezembro de 
1.921 . ............ ·''·'''~'·'~f·'~'' 

~02. Renda de Estações 
ii~ ~xpe~·ime'!l~aoão . 

Papei 

a:ooo$ooo 

24:1!~0$000 

17:000f000 

10:000$000 

5o:oóõjõoo 

io:OOOfOOO 

i:OOOfOOO 
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..- Lei n .3. 979, de 
de 31 de dezembro . 

Ouro : - ~o.pcl . ., ~ 

f919, L. n. 4.440, . 
do f 92·1 t t t t t 1 t t' ~ ;t,.t, t t,' t o 1. 1 t t I .t t, ''"'='· \t.o·:ºQoeooo 

i03 •. !Dita da Escola de ·· · o 
Veterinarios __. Lei 
n. 3.979, de 31 de 
dezembro 113 :1919, 
L. n. 4.~40, de 
de 31 de !Jezembro 
:1921~ • '. • •..••••• 

t04. Dita : da Estaciio 
Serieicola de B~
bacena - Lei nu
mara 3.979, de 31 
de dezembro · de 
:19191 L. n. 4.440, 
de 31 de jezembro 

• :t I, t I ,I I ,l,.t ,1.,1 ... t t I 

de. 1921 t t t oo,t t t tt t :e t,t I I t:l,t,t t,t I tI 

105, Dita dos · Centros 
Agrícolas · -·- Lei· 
n. 3.979, de 31 
de dezembro . de 
·:19:19, L. n.' 4.UO, 

· de 31 de dezembro 
de i92t, tt t t' I t t 1 t I tI tI I,;'~!., I t; I fI t 

:106. Dita da FubJ•ica de 
Polvora som Fu
maça - Lei nu
mero 3.979. de 31 · 
de ·. dezembro de 
1919, L, n. oi.UO, 
de 31 de dezembro 
de 1921 ............. , · ·• ... • .;.~..:·.•.•:• · • • 

. 1\ECEIT~ IEXTRA:ORDI
NARIA 

:107. Montepio · <ie · Mari
nba - Plano de 23 
de setembro de 
1795, L. n, 'oi .• UO, 
de 31 de · dezembro 

I 

de i92i, III tI t ti I t I.(•, 

tos. Dito Militar - De-
. creto n. 695, de 28 

de agosto de 1890, 
L. n. t<i.4.U:'. de 31 
de ·· dezembro de 
i92i t ti I I t I I tI I I I 

109. iDito dos emprega
dos publicas - De
cretos ns. 942 A, de 
3:1 de outubro de 
1890, 956, de t6 de 
1lDYeDl!!J.o, ~§J, ~e 

!.• • ·,l 
.. · 

3:000$000 

4:0000,00() 

.; 

··'I 
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8 de novemtlro, 
1.036,' de 14 de 
novempro, 1 . 045, 
de ·21 de MVembro, 
1897, de '27 de no
vt~mbro, 1902, · de 
28 de novembro de 

18901 1.318 F, de 20 
de Janeiro, 1.120, de 

· 21 de . feveroiro1 e 
· 139, de 16 de anril 

de 1891: L. n. 490, 
·de 16 de dt!zembro 
de 1897, art j37: de
creto n. 8.904 de 16 
Ide agosto dn 1911, e 
L. n. 3.070 A,· de 
de 31 de dezembro 
de 1915, L. n. 4.440, 
de 31 de dezembro 
de 1921 . ..... ~ .... 

H O. lndimmizar,ões - L • 
. n .. ·317, de 21 de 

outubro de 18~3, 
art. 25, .n. 44, J,, 
n. 4, 440, il,3 31 de 
dezembro de 1921. ~ 

' I 

HL Juros de cnpitaes 
nacionaes · ...... Lei 

. n. 779, de 6 de se-
. . Jembro dtJ · 1854, 

nrt; 9•, n• 70, L. 
ill. 4. 440, <lo 31 ·de ' 

Ouro Papel 

80 :000.000 :1.000:000.000 

125:000$000 1.800:000.000 

. 

. . . 

dezembro. d<:l 1921... t.OOO:ooo•ooo r . 
1. 500 :000,000 .... 

H2 • .Imposto de · indus-
. · trias e p!'ofis~ões 

no DistriotJ Fe
deral - Lei nu
mero 265, de 24 de . 

. dezembro: rle : 1894, 
art. 5°; e L.. n. 359, 
·de 3 ·.de dezembro 
à~ · .. 1895, art. .11•, •. 
§ 52; •D. n. 2.792, de 
H . de jalUliro de 
1898, e L. n. U52, 
de 30 de dezembro <:. . 
do 1905, .nrt. 1•, nu
mero . 65,. e art. 1•, 
n. 65, da L~ nu
mero 2. 719, de 3t 
de dezemb1•o da 
1913. L. n. 2. 919, 
de 1913·, L. \1, 2.919, 

,de 31 de dezembro 
ele 1914, e L. nu-

... 

. ...... ·~· . . . 

. ''• 

•'· I 

'•. 
i',' ' 
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mero 4.440, ide 3i 
de dezembro d& 
1.92:1. I o O o O O • O O I 0.1 O 

H3. Taxa sobre · c; con
sumo de agua -. 
Decreto n. 3. 645, 
de 4 de maio de 
1866; L. n. 2. 639, de 
22 de seter.1bro de 
1875, D. n. 8. 775, 
de 25 de novembro 
de i882i L. n. 489, 
de 15 ae dezembro 
de . 1897; Decreto 

' n, .2. 794,. de 13 de 
janeiro de 1898, LL. 
ns. 2. 919, de 31 . 
de dezembro · de 
1914, 3.97~. de ~i 
de· ·dezembro de 

. i919, e L. n. 4.440, 
de · 31 de rlezembro 
de 1.92:t.. • • · ......... · ••. 

114. Taxa de aam•amen- · 
to da Capital Fe-
deral - Le1s nu-
meros 3.211i, de 30 
de · dezembro de 
1916, e 3. 440, de 31 
de dezemhi•o · de 
1917, e L .. u. 4.440; 
de 31 de dezembro 

Ouro 

I f, I f, f I I o, I O O I 1 t, 

....... • ...... •. 

Pape7 

~:2001000 
' .. 

4 • 500 : OO()fOOO 

de 192:1. . .. . .. .. .. .. ..... ; ............ , 2 .• 50(t :pOOfOOO 
115. Contribúiçãn · do 

Estadp de ~ •. Paulo 
iP a r a !Pagamento 
dos juros, amorti- .. 

· ·zaçilo e re:;pectivas 
· commissões do em
prestimo de libras 
3.000.000 ... " "" .2.560,:3201000 

U6. Vellda · de generos · · · · 
e . proprios naoio- · 
naes-Lei n •. 8.070 
A, de 31 de dezem-
bro de :1. 5, e L. · 
n,' 3.644, d11 31 de. · 
dezembro d~ :1.918, e 
L. n. 4.44u. de 3:1. 

· de dezembro de 

' 

192:t. • .. ••• ·• • • • • • • • •••••••.••••. ·: ... _,·.~.soo·:ooo•ooo 
1:1.7. Juros· de empres

timos ao Banco do 
Brasil .-... ·, ...... ~. . .. ~"··· ..... ;·~· · .... ~- t. 700:000,000 

1:1.8. Renda do · Gabinete •. · · 
Policial de Identi-
ficação - Lei nu- "· ... .. ... ;, 

..... ~-. 

··. '· 

' . '· 

I 



SESSÃO EM 20 DE DIIZEMJIRO DE 1922 

mero 3. 979, de 31 
de dezembro de 
1919, .L. n. 1.1. 440, de 
de 31 de dezembro 

Ouro 

f92i o 00 tO to O I o o O O o o: o o''o o, o O, O O 0 o, .. O, 

119. Renda do serviço 
de patentes cie in

, · venorío· Lei nume
ro 3. 979,. · de 31 
de dezemtlro de 

' 1919, Lei n. 4. 440, 
· . de 31 de dezembro 

de i92i. .. ~... ... . . . ... , •..!.:'.•···· •••..•.•.. 
· 120. Amortizoaão ,dos em- , 

prestimos realiza
zados .pelo Gover- . 
·no, por de.duc.cões 
mensaes de 10 · %, 
ou mais ~obre o 
total -dos 'ldeanta- · 
mentos feitos· ... aos 
·mentos feitos aos 
!unccionario~ dos 
·Correios e ije Fa
zenda-de Minas Geraes, 
para constru.céio .de 
casas. em .'Ell'lllo Ho-

. ;,.· · rizonte - Lei nu-
. ·mero · t.617, de 30 

de dezembro de 
1916, .art 85; n;XII, 
lei n .. 2.356, de :31 

· ·de .dezemlJro de 
. 1910, lei r.. 2. 768, · 

de 15 ·de janeiro 
de 1923, decreto 
n. 10.094, de fe-
·vereiro de. iDt3, 

L. n. 3.979, de ~i 
de . · .dezeml!rQ ·: de 

· r · 1919, L. n. 4 .• 440, 
de 31 de dev.embro 
de t92i . ........... ~.~·-··· ··~:·.·~········· 

121. Juros· de: 2 % .so
bre .as .quantias re
quisitadas · · :p e' la 
Carteira de Redes
conto ·- Lei nume
.ro 4.440, de 31. 
de dezeínbro de 
i92i I I O I I O 0 t I t O 0 I :• t t 0,0 o; O tlO!t,t 0,0 t'•. 

REÓURSOS 

122. Prestacões õe réis 
10.000:000$ C.o con
Lractos de empresti-

' :. 

Papel 

I •O ·' O I O I O t t t I O t, 

3.0 :000.000 

\ 

21 :oootOOO 

:. ooo.:ooo•cioo 

,. .' ·' ···' 

\ 

·.· .. :-· 

.. ··. 



ÃN~XEB D!'i SENADO • 

mó aci Dancei do 
BrasH, em 1915, e . 
de 5.000:0008 do 
contracto · de em
presUmo de 1917 -
Lei n. 4.440. de 31 
de dezemhro de 

Ouro 

f 92f. . ...........• t I I I I I t I I I t I I I 15.000:000$000 
123. 

I . 

Emissijo dr: titulei~ 
.da ,divida interna 
para e•trndas de 
1'er1·a - LP.i nu
mero 3. 070 A, ·do 
do 31 . do.:o dezembro 
1915, L. n. 3.64-i, 
do 3:1 do dezembro 
do :1918, L. n.4.440, 
do 3 :l de dezembro 
de 1921 ••.•....•• I t' I I I I I I I I I I I I :15.000:000$000 

Total ........ 

A deduzir da I'Ccnita ge
ral: 

88.7SQ:3208000 

. .. 

li %, ouro, da totalida- . r"' 
de dos dir:.Jitos de 
importação p a r a 
consumo p a r a a 
renda com appli- . 
cacão ·especml • • • • • 7 .o.i9 :25u$000 

. "" 

. . ----·-
Quota de 2 %. de~tinada 

· · · ao ·. :fundo para as · 
obras conll'a .. as 

' seccns do nordeste. 
brasileiro • . ..•••• . . ..... 

81.737:070SOOO 713.135:0008000 

i. 582:8158000 :13,800:7008000 

Total.,:da receita ~c>ral... 80. 154 :2558000 699.334 :300$000 

RENDA COM APPLICAÇ!O ESPECIAL 

1 - FUNDO DE RESGATE DO PAPEL•MOEDA 

i. Renda ~m papel, pro
. veniente do arren

dament.o das estra
das. de ·:ferro da 
União - Lili n. 427, 
<de 9 de dezembro 
de 1896, a;·t. 4", 
ns. :l ·a 6 : · D. nu
mer.o 2.H3, rle. 28 de 
de~embro · da. :1896 : 
c. de 26 dtl' setem-. . . 

., 

,. ,, 

... 

__, 

• '' .~lSJir 

. . 

' j 



• 

bro de 1897;·n. nu
. mero 2:830, do 12 
· de maruo lle 1898; · 

C. marco •te 1898; 
C. do 15 rl1~ marco 
de 1898; D. 1.1. 2.836, 

. Ide 17 de marco pe 
1898; c.-de 12 de 
abril de · 18íl8; D., 
n .. 2.850, llt.l 21 do 
marco ~c 1898; L. 
n. ,581, de 20 .de 
julho de . 1890, lll' · 

c .. 

' ', ,J.;- . . 

. Ugo t•; L~ n. 4.440, 
do 3:1 de dezembro 
do 1921 ••. '·"·', ••... ................. · 

. 2. Producto da : ~obranêa 
· da. divida· activa dw 

União em papel - . 
Decreto de 20 de 
fevereiro e Iniltl•u-. 
ccões de 12 de .iu- • · • 
nho do 19-iO; Lei 
n. '581, M 20 de .. 
julho de 1899, ar.:. 

' Ligo i•; k n. 4,440, . 
.de 31 do dezembro . 

' ; 
/i[} 

rapcl 

• I 

800 :000$000: 

\ 

de ·to;t· ·., .... , ..... ·~ ., ..••.. ·:-·.-.:~: .... -.·, -........ 3.500.:000$000 
3. Todas e quacsquer, · · 

..... 

rendas . · e·\·entuaes 
· percebidas t•m · pa-

. lei pelo 'l'hesouro · 
- Lei n •. 51-i, do 
'28 do ·outubro de 

. :184·8, · art. · 9~, n. 64, ·· · 
e art. 43 :. J;, n ... 628, 
de 17 do 1Sl'tembro 

. de 1851, art . · 32; 
D. n. 2.11.17, . de 
:19 de' scteml,ro de 
:1860; · art. .689 · c . 
1190;. J"L. n~. 1. 114, · 

.- de 27 de. Setombr,g, 
§ s•,ct .507, de ~~~do 
setembro. rlc 18117, 
arts. 27 e ~o; D. 
n. 4.181,rlo.6'de 
maio do Hi68; L. 
n. ,2.3·18, !lo 25 '.do 
us·osto. do 1873, ar-
tigo 12 ó L .n, 3.348, 

· de 20 de ÇJuLubro 
do H!87, art.~ 8", § 

·· 1", L .. n. f•S1,· de 
· 20 rJc. jv,lho M 

t HlllO, .. nrt. t•, L., 
~. -- yot. xr 

,r 

:r 

.':1; ., 

.;,,'' 

' ,; 



" - I 

só 

n. 4.44p, de 31 
:1.905, art. 2•, para
de dezemhro de 
1921 . ............. . 

4, Dividendos das 

Ouro l>apel 

I I I I I o'o I I I I o:·· li 5.000:000fOOO 

accões do Banco do 
Brasil . pertencentes 
ao Thesouro.- De
creto n. 1. 455, de' 
de 31 de ct~llembro 
1905h art. ~· para- . 
grap O UDICO; L" 
n.· 4.440,•. do 31 de 
dezembro de 1921. •• ~ , ,·,, ••••• , ••. tO.OOO:OOOfOOO 

í ' 

2, · FUNDO Dlll GARANTIA, ,DO 
PAPIIlL•MOIUlA . 

L Quota: de 5 %, ·ouro, 
sobre . tod• 1s os di
reitos de importa
cão ,para consumo 
- Lei n.. 581, de 
20 de · julho de 
1899, art. 2•, e ,L. 
n. 813, d~ 23. de 
dezembro de 192:1., 

· art; : .. ~; L. ·.n; U40, 
.de i92t.· . · ........ . 

i•• :' 

2. Cobranca da divida 
activa, ~m ouro ... , 

' 3, To d as e qua6811Uer 
. rendas . e·ventuaes1 em · ouro - Le1 

n. 158t de 20 de 
Julho de 199 . ar
tigo 2•;.L. n. :tuo, 
de 3t de 'dezembro 
de tiJ2t · • .. .•••.• · .. 

I 

3, PtnmO P.AI\A A . CAIXA· 
DB RBSGATII J.)} S APQ
LICBS DAS BETRADAS 
DB FBRRO · INCAM• 
PAIWI .,, 

.Arrendamento d'lS . moo;;_ · 
mas .estrada.~ - Lei -

· n. 746, d•l . 29 ,de 
dezembro de 1900, 
art. 29, n. 25; L. 
n. 4. 440, de 3:1. rde 
dezemb1·o dll 192-1 .. 

~. 

I 

\ .. 
7.049:2501000 . . . ' ' •, 

' 60: OOOfOOO 

. tO:oootOOO 
. ' ·. ". ' ( 

,. 
,· ' '"I • 

'J .. : .. ~t·.~ 
. "~:··· 

., 
I ... ~~ ... 

:.·~·· 

,, 
,·,. 

I I I I ,I t, I I, I • 1 I I I I 3 .liOO:OOOfOOO. 
·,! . 



t. {· 

4, FUNDO DE AMOIITIZAQÃO 
D O S EMPRESTIMOS 
INTERNOS 

Deposites: 

Saldo ou excesso Pntre os 
recebimento~ e as 

ouze Papel 

. ' ' 

'' 

· restit.uicões , ........ . ' ' 
·····~::.~~;·~···. }~ •. 00~:0001000 

5, , FUNDO DAS OBRAS . DE 
MELHORAME~TOS DOS ' 
PORTOS, EXECUTADAS 
A' CUSTA DA IJNIÃO: 

Porto· do Rio .de Janeiro 
· Lei.n. s.su, de 16 

de outubro de 18861 art. 7•, §· !'4•; i'leL' 
n. · 95S, do 29 de 
dezembro di! · 1922, 
art. 22, .. n. XXV:. 
lei .n. S .21S. de SO 
de dezembro de 
1916, e lei n. S .644, · · 
de S1 de '1iezembro ' 
de . 19i8 e lei nu
mero 4. 440, de S1 

,: .· 

·' .. 

' . 

. i:. 

.. 
"· 

. ·• I 

' . 

' '• 
' .... 

de dezembro . de 
f 921 ,O fI I f o o I I I t I I s .60G:oootooo . e.eoo:tootooo 

Párahyba . _; Decreto nu- . 
mero 7 .270,''·de' Si ·, 
de. . dezemliro de • 
19081 lei n. S.644, 
de i:li de d~lzembro 
de i918, e lei nu
mero 4.440, de S1 
de dezembt-o de 

' i92t. ti I I I', t ,-,·~I I I' 

· Ceará . - Decreto nu-
. mero 7 .270, de St 

de dezembro · de 
1908 lei n. S .6U, .,. 

· de Si de de~Blllbro · ; 
de 1918, :J' Iéi'.nu.;' 
mero. 4 . .UO, de. Si 

.. J. 

de dezembro de 
i92f .• ..... · ....... -

Rio Grande do Norte -
Decr'eto n. 1 • 270, 
de S1 .de dezembro 
de 1908, lei nu~ . 
mero. ~.644, de 31 
de · dezembro de 
1918 e lei n. 4.UO, 
de 31 de dezlmlbro 
de :192t. I t 'I I I I I·. I, .. ' \ ,· ... ~· ~ 

' ··. '~ . . .... . . . ... ·.,.; . 

~. , • • o' i ~ 1 f~ - , ' • '• I 

,. 

'' 
' l 

'. .. 

. I 

.i' 

, ... 

. .. ' .. ·- . .· 

'.,r, 

. ,'• 

., 

. ' 
'• 

,· :· 

.. ·, 

' "·.: 

'· 



\ 
' 

:52 .,. ~·NÃÉB Do ·sENÃo~ •• 
' . . 

Santa Catharin1 .._ De
creto n. 7.270, do 3i 
do dczemiJro do 
1908, lei n. 3.644, 
de 31 de d:Jiembro 

·do 1918 · e lei nu
mero 4.-HO, de 3i 
de dezembro do 
~92f .• ... · ........ ~~~ 

Matto Grosso · - Decreto · 
·ll., 7. 270, de 31· 
de dezembro de 
1908, lei n; 3.64-t, 

de. 3 i ·de Dezembro 
• de .i918, e ld nu

mero 4 . .UO, de 31· 
de dezembro . de . 
i921 I li tI t ·~I I o't,l o:, 

Alagôas r-. Decreto nu
mero ·7 ,810, de f2 
de janeiro rlo i9i0; 

· decreto n. i O .150, 
de 2 :de nbril de 
.1913; decref.o nu
mero t0.21i2. de 4 
de junho de 1913; 
·lei n, 3,64~. de ;H 
do dezembro de 

'1918; e lei. n; ·4.440, .. 
do 3i de ciczembro 

,. de 192t. ........... . 
P.a1•abyba __; Decreto ·nu

mero 7. 8i0, de 12 
de 'janeiro flo ,1910; 
decreto n. 10.150, 
de ·2 de abril do· 
.ilHa; decreto . nu-· . 
mero . 10.252, de 4 · 
de junho. r.e 1913; 
lei n. ,3 .. 044, de 3i 
do dezemhro de 
1918, e lei n. 4.UO, 

!, Ourei 

2o:oooeooo 
. ' 

20:000$000 
'. 

iOO:OOOfOOO 
' . 

r . '· ' 

....... 
· . de 31 do dezembro 

... .de i921 I I I I I I I I I I I' i O :OOÓ$000 . 
:A1•aoajú -. Decreto nu- . 

mero 7 .810, de 12 
dll janeiro de: ~1910; 
decreto n; 10, 150; 
de 2 de abril de 
1913; decreto nu-
mero i0.25~, dt> -i 
de junho d~ 19i3; 
lei n •. 3. 6H, de 31 
de dozef!V!ro de 

··:·. 

. ·' .. 
;···. 

i 918, e lei n. 4.440.. 
1 rio 3i do d~zombro ) --~ ·- , . · 

'1 do .±.~?.~ .... ~-:.,, ..• :· ............. , .. · .... ·..;~.·.: 
I 

',._ ' 

Papel 

. 

1 
.•. . ~ 

•' 

, I 

., •, 



- SESSÁQ EM. 2Q D~ .DEZEMDI\Q DB J922o . 

Manáos • . .. , .... , , . , .. , ., 
l!lantos , , ... , •••• , ••• , •• ~ ,1 

.ouro 

!tI, I I I I I 1,1 I t,l,tjiiJ, 

" ..... ······· '·'·'·'·'··-•: 

:Papel 

25:0001000 
2~ :OOQ,QOJ), 

13, E'UNDO PARA AS OBRAS 
CONTHA AS BECCAB 
DO NORDESTE JlRASI• 
U~IRO (Lei n 3. 905, 
lle . 25 de flezembro 
de 11H9, e. lei nu- . 
mero 4;HO, de 31 
.de dezembro de 
~~21 I t't I .·I,· I t ,1· 1 I I .1. 582:8:15$000 .1.ª ,800.:.7P..Of000 

'J.. ptJSTEIO DA Pi\OI•HYLA• 
:XIA RURAL E OBRAS DE · 
SANEAMENTO DO lN• 

. TERIOR ' DO BRÂSIL, 
(Leis ns. 3 .087, de 
2 de . jan01ro, 4 . 230, 
de· 31 do d<~zembro ' 
de :1920, art. . . f •, 
:n. i O, lei numero 
4. 440, do ,'1:1 de de-

- · . zembro de. :1921, e 
decreto. n. 15.442, 
de . 13 de abril· · de 

. 1922,. art., · 2) : pa-
. i gando .· as especia

·lidadea ph:i.rmaceu- · · 
· ticas indieadns no 
· . n. IV, do 11rt.· 1•, t ( 

do decreto numero . 1 i4.713, · de 8. de 
marco de .1921 · -. ' 
de .mais de 120f até · · 
2~0f, cada unidado i'. 
1$;. idem, de mais 
2401 a lduzia . até · · . 

. ·· 360$, cada · unidade:· · . · 
28; idem de'mais.de.' i 
360$ a du~ia até · . 
. 480$, :.cada ·unidade . 

· 3•: idem·. de mais .. · 
. de 480• a du?ia até · ! 

600,, cada · unidade · 
4$; idem .i\e ·mais 

· 600$ a 7008 a duzia, : 
cada · unidade 51; · .. 

· ·. idem de rnais de · 
720$ a 8401 a duzin, 

1 cada unidade .. OS; · 
idem do · mais·· relo ' 
840$ a cluzin nt.é : 
960$, cada unidade 

· 7$; idom .dil mais do · 1 

060$ · a duzie, cada · 
· unidade 8$, ficando 
isentos do& direit-os . 
ll~U!I!ll!l{r.Ql} .o~ Jll~!U., · 

... 

. ' 

. . 

~.r ••~' 

. ' ~. ,,., ' . ~ ' ,· 

' ' 
" 

,, ··' 
. :.,. 

.,.,• 

'' 

•'·, ,,. 
' :·1;-!,'': ;( 



•;_. ' , ,. • • , :· i., • ·· ·· . ' ~ I ' 

•· · :· ·: A!fKAIIIDô SJiliiADO 

Ouro 

· · ' · : · iiámentos reconheci•· 
··· damente authenticos · · 

e approvados pelo 
Departamento Na
cional de So.nde Pu-. 
blica, c o n h e c i d os 
pelos nome~ de ar
senobenzol, ' -salvar
san, neo-sa'ivarsan, 
novarsenobauzol, neo- '·· 
silber~II)Val,'l!8n si!~ .. 
bersalvarsan e sul-
_farsenol. , .... , . . . . ......... ~ .: .. . 

Papel 

'I·' 

15 • olili : oooeooo· 
,.:,.· ,....· ~~--·---- . 

tU72:065tooo '5it25ô:700tooo. 
,.;;,1.''. ;,:· . '\!, •' • 

Art. 2. • E' o Presidente da República autorizado:' . 
· --,I. A emittir, como antecipação de receita; no:.exercicio. de 
f.923, bilhetes ilo Thesouro, até a somma de· 50,000:000f, que 
serão resgata:dos a1é o fim. do mesm·o -exercicio. •·· .. : " . · · · 
. II. A receber e restituir, de conformidade' com o .dfspoáto 
no art. u.- da lei n. 628, de :17 de setembro de f.85:1;. os dinhei
ros provenientes dos cofres de ol'J)hãos .. de• .bens de .. defuntos. e 
ausente e do evento; de premi os j(!e loterias,. de depositas das 
caixas economicaá e montes de soccorro·.:e. dós depositas de 
outras origens. o~ ~aldos que resultarem do encontro: das en
tradas com as sabidas poderão ser applicados ás amortizaô!lt>s 
dos emprestimos internos e os excessos das restituiclles serão 
levados ao balanço do exercicio~ '·' ... :,.: ... · .' .·. •·.' ,,, · . 

III. A cobrar do imposto de jmportaQão para consumo, 
60 %, ouro, e 40 %.-papel sobre ·quaesquer mercadorias,. abo
lidas as distinccões do art. 2•, n. 3; lettras a e .b, Jla :lei nu-

. mero :1.452, de-30 de dezembro de 1905.~ .... , ...... _,,. 
· · A quota de 5 %, ouro, da totalidade .. dos direitos de Impor

.·. tacão para consumo, será deduzida da receita geral e destinada 
ao fundo de·.garantia •... · :·1· ... : .••.• , -:: . 

IV. A cobrar, de accOrdo com a legislaçllQ .vigente e o dis
posto nos· respectivos contractos para· • o.· fun.do, .• destinado' ás 
obras de melhoramentos dos portos, (execut!ldas,.á ·custa da 
União ou pelo regimen de concessão) : . · ,-. . . . .;. .. . . 

f. •, a taxa até 2 %, ouro, sobre o valor· offioial da impor-
. tacão do porto do Rio de .Janeiro e, das Alfandegas de ·Recife, 

. . Bahla, Rio Grande do Sul, maranhllo, Ceará" Rio . Grande do 
:Norte. Parahyba Espirita. Santo, Paz:an!4>· Santa. Catharina, 

· Matto Grosso, AlagOas, Parnahyba, Arae11jú :e. -Pará, exceptua- • 
·. das as mercadorias de que trata o \n .. ·2, do· art.t~: c devendo a .. 

importaneia arrecadada nos .. portos "cujas .. obi•as niio . tiverem 
sido iniciadas ser escripturada no . Thesouro: · -separadamente, 

~"'·para ter applicaciio nas .mesma~ obras ~oppilrtunamente. . 
'i''. 2•; a taxa de um' a emco ré1s por, k1logrammo de mercado
!{,!! as que forem carregadas ou descarregadas, segundo .o seu va-· 
'·:FJpr, destino; proced~neia dos outros portos. '· · , , , · 
·.l~·i:· Paragrapho umco .. Para accelerar· ~ execuciio das obras 
1:,teferldas poderá o Presidente da Republlca .acceitar donativo • 
. ~<Qu 'mesmo auxilias a titulo oneroso, offereeldos pelos Estados, 
'1:~nicipios ou ·associações interessadas no: melhoramento com-
' 111nto ·que os encargos porventura r~su~f.!ll).tes de taes au:xlllos 
:mllo ·,p,:eedam do produpto da taxa md!q!lda, . . · .. 

-~-'. -~ ... ·. :·. : .. :·.. ' . . .~ 
. ~~ ' ' : ;.:.·,_.(' •.· .. '. ,, "~\. ,. - ,. '' ... '. 

!< .· .. ~·: ·~" -~~·-, 
::-~-~~- ' 

1 ·: 
~r- ·. 
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118B.to BM: 20 l!E D!!!UMBRO Dll f922 

. · .. ·· v. A, de accõrdo com a lei n. 2.85T, .de. t7. ilé 'unlio de 
:{9U, fazer operaclles de ·credllb no Interior ou no e:zterlor do. 
paiz, podendo' emittir títulos ctdinarios ôu .de na:tm:eza. espe:. 
cial. com Jur:os em papel . ou em. ·ouro resgataveis como. ror 
ma1s convemente, em prazo .curto ou longo, aaalm como em .. 
JJregal~os na liquidação dos compromissos do Thesouro, :agindo 
de accOrdo com as necessidades do. paiz: e. devendo assegurar, 
de modó efficiente, e ·Ulterior resgate dOS .titttiOS que forem 
emlttidos; . · . · · .··. ··· · · · · . . . ~ . . . 

YI .. A rever . os' regulainentôs , relatlv~s · aos' :· .. JmpostoiJ 
aduaneiros, aos de ci.rculação., consumo e renda,. adoptando: os 
processos e providencias. que Julgar· necessarias: para. melhor 
.ai'~cadacão. Po'derá .tambem alterar o actual \regimen. de . 
cobrança de quota ourô. das Alfandegas, por melo de valei 
emittidos pelo .Banco do Brasil. · . . · · · . · 

· • .... yrr. A declaz:a1:· que o fabrico e · importacllo do opio e 
f"" seus derivàdos, da.:~ocaina,.e productos similares de natu

reza .toxica e que constituem: objecto de :vicio· Individual, 116 
pode~l!o,.ser realizados pela Unlllo,. exceptuado as necessarlas 

_ ~~str~~~~~X acioJ.tar tarúás 'ciiúerell~aes pa;a .mata ou para 
mepos, , .ate oma_x1mo ,de,: 30 ,.% , sobre . os. productos estran
geiros, conforme. o exigirem .os· interesses e ·a. defesa do com• 

·mareio e. ,producção naoionaes. . . · . . .· 
todos os contractos celebrados eQtre· a. Unlllo 

~:~:!~1~l~:~~~~~~. execucllo . de obras ou quaesquer. servi-em .aocOrdo. quanto. aos .que houverem 
rigorosa observancia ·da lei, com cs re-

!uirdjl\~~~=rt4': para rescisão dos mesmos · contra-
II ,percentagens, · prazos e outras . condi-

diminuídos. os onus ou a1,1gmenta-

da 
., .... ., .. 

• •, •I' •;.., 
' • ~... lij \64. ·, • . :. ,I 
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apropi•in9o aos servicos de agua, luz· viacüo ·. e. telophoné. 
desd!l ,Q!Je. impo11tados pelos.~. overn.os· d. os Estados,. ou dos 
mummp1os, ou por emprezas tuer por delegaQão ou. conces
sãr) dos mesmos governos, da União OL1. do Dish·icto · l!'cdcrnl, 
o:x[l'Iorem esses mesmos servioos, . . · .. . 

· § 1~· ·As 'I'cquisicões relativas a osso favor serão · feitW! 
cin todo~ ·os casos, pelo Governo Federal, ou pelo dos Esta-
dos·, ·ou pelo ,dos municípios; ·· . 
· § 2.• O 1mposto ·será .de 5 'i'o c niio rlc 25 % cm o caso 
de so destinar o material ,á primeira installacão; · . .. 

· § 8.0 A taxa de expediente relativa ao material impor- · '· 
~ado para ()S z:efcrid!JS fins, !l nos termos fixados, será de 2 %; · 
.. · · § 4•. O .mat.or~al deshnado á ·Const.rucoão de obra!! do 
JlOrtos tt•ansferidos pela .União a: Estados fica isento do im-· 
pos!o de importacüo. · · ' · · · 
. - ·Art. .7. • O 'carvão ·.de podm ·importado por cmprezas ..; . 
que exploram scrvioos de fabricaolío. c fornecimentos de gaz, · 
pagarú 2$500 por tonelada, razão 50 % ~ : · . 

· Art .. s.• Pagarão exclusivamente 2 % · ad valarem; de ex;. 
pedíonte, os machinismos e accossorio~ que se destinarem 
1í .mont.ngom de ·usinas . para a transformação · do madeira em 
pasta para fabricação de papel, e bem assim as machinas e 
acoessorios destinados á manutenelio desse artigo, • ·. · 

. Art. 9.• Os machinismos o accessoriós destinados á. extra
c cão de oleos ·c cêras vcgetaes, quando. importados pelos pro
prios uí!ineiros ou por quem pretenda· montar fabricas paro. 

. tal fim, pagarão apenas· 2 % ad valarem de expediente. · · ·. 
. Art. 10. O producto americano conhecido pela denomina- · 

cão do cTruscon", empregado ·como impermeabilizador de .ci!. . 
menlo, exclusivamente, .sbrá clas'sificado na classe i f •, pagando · 
i5 ré is· por kilo, razão 30 %, · · 
' , ,\iot. :li. i Os .matcriacs cujos despachos com reduceão de . 
direito, .em virtude de leis anterioJ•es de Receita, ·tiverem sido · 
autorizados,· no anno de. 1920, pelo Minlsterio da Fazenda· e 
julgados Jegaes pelo Tribunal de Contas; ainda .não lntroduzi
ôos no paiz, pagarão as taxas declaradas nas· referidas leis. · J 

. Art .. i2;'Pagarão són:cnte 30 .'}'o.ad.valorem,.que.será o da 
· factura, duas estufas completas para plantas e tres installaeões 
para o ensino e pratica de lactlcinios; adquiridos pela Escola 
de Engenharia de Porto Alegre, para o ·ensino technico profii.; 
eional que ministrar, em seus . estabelecimento~, . .· · .. · .. 

. . · j\.rt." 13.' As machmas, apparelhos e aocessor10s necessar1os 
ás installacões para distillaclío de alcool industrial nos cain;. 

.. :POà exp_erimentaes creados para· esse. flmí':illlm auxilio do Go
verno Federal, nos termos do.·decreto higislativo .n.: .. o\,555, dll 

. :to ,de agosto de.1it22, paga.rão, tão sómente 3 '%, ad valorem, 
que· será o' da factu.ra. . 1 . · • · ·~··. , · <: . ·. · . . . :. 

Art. 14. O reg1men da lmportaoAo do·:.papel des.Unado ás 
.l'evist.aa s·erá o m~smo vigorante no ox~rcicio de 1921' e p~e
scripto, temporarmmonte, para o excrcwlo do 1922, · pela mr

. (lU!ar n. 5, do Ministorio da Fazenda, do 26 · de janeiro do . 
. mesmo anno,· · . . ''." ·' · 
, : Pnrngrnpho unico. ~ic~ o. Podi:ll; Executivo ~~:~torizado .a 

.. cancollar nas alfandegas ·os termos ··de . rcsponsab1hdnde ass1-
. ' gnados .durante. o exercicio do 19221 pelas· emprczas . jorna

Jistioas 9_ue despacharo.m·l'apel o.ssetmado cou.ché e semelhnn- . 
· . tes, dcstm~~:dqs á~ revistos; cm :vir~uqA .da . referi~ll c~rcu.lar 
. ll •. p, dq ltf.i~l~~erlo ~"- !'!l~~nªa, . . .. · · · , , , .,. 

,t'l.· 
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· .. A;rt, 15 . .1\ ~ontribuiciío dç caridade cobrada nas alfan .. 
degas da Republica fica mantida em 100 réis por .kilo de 
vjnho .e _mais be!>idas alcoolicas e fc~mento.das, observadas 011 

· d1spmncoes scgumtes, · 
. Quanto. á cidade de Santos: para a Santa .Casa da Mise

ricordia, 70 réis, para a Associaciío Protectora da · Infancia 
~esvalida, ~i to r'éis. pa1•a ·a Caixa Beneficente dos Funcciona
rws da AUandega de Santos, quatro ré is; para a Sociedade 
Huma'!litaria dos Empregados no Commercio de Santos, qua
tro ré1s; para a AssoCiação Protectora da Instrucção Popular, 
do_us réis, para a Cruz Vermelha Brasileira (filial de Santos), 
dous réis; para a Asslstencia a Infancia. de Santos (Gotta de 
Leite),· dous réis; para a Socieqade Auxilio .aos Necessitadp's, 
um real;.para o Asylo de Invahdos, dous ré1s; para a SocJC-, 
dade ·Amiga dos Pobres (Albergue Nocturno), um real; J?ara a 
A~sociatão Feminina Santista, um real; para a Confraria São 
V!Cente,de Paulo, um real e IJara a Escola de Commercio José 
;Bonifacio, dous ré is. ·· : . · · 

· .. No Estado de Pernambuco.: para os Hospitaes da Santa: 
· ' Casa de Miscr1•icordia .do 1!\ecife, 60 réis, para• 9 Hospital da So

ciedade Beneficente da Uidade .de Nazareth, 20· réis; para o 
Instituto de· Proteccão. á Infancia, 10 réis e para a Liga contra 
a Tuberculose, fO réis; · . · · . · . · • . . . · 

No Estado da Parahybo. : para: o Hospital da Santa Casa 
da· Parahyba do:. Norte, 50 réis; . Asylo do . Mendicidade Carneiro 
da Cunha, 20 t•éis; Instituto de Assistcncia á Infancia,· 15 ;~:éis, 
o Orphana·to D. Uli'ico, 15 .réis •. · · · . · · · 
. · No Estado da Bahia : para os Hos_Ilitaes da simta Casa de . 
MiseEicordia~ 60 réis

1
· o restante dividido em partes iguaes pelo · -~ 

. Lyceu Salesiano, . Co legio dos Orphãos de S. Joaquim, Insti-
tuto de Proteetão á Infancia, Collegio de S. Vicente de Paulo, 
Asylo Conde ·;pereira Marinho, Associação . Senhoràs · de · Ca- . 
1•idadiÍ; Collêgio Bailete, Asylo Bom Pastor e a Santa , Casa da 
Feira de Sant'Anna. ·. ·. .. . • · . . . . 

Art.: 16, Os machinismos e appa·relhos apropriadoii uni
camente á fabricação do alcool de mais do 35• pagarão 50.% 
dos impostos de importação ora fixados na tarifa · aduaneira. 

. ·: . Art. 17, A taxa de caridade sobre .vinhos e: demais bebidas 
alcoolieas e fermentadas, que se arrecada na Alfandega. de 
Belém, fica elevada a. 100 réis por kilogramma e será distrí
buida, em partes iguaes; á Santa Casa de Misel'icordia e á Casa 
de Saude Marítima daquella capital. · · .. : · · · ·· 
· · · · ·se~á r'epartido pela mesma fórma o IJroducto da taxa 
cspecia'l · a .que se refere o ·art. 607 e seus. paragraphos,: de 
ConsolidaÇão· das L~is· Aduaneiras, arrec.adadas na mesma al-
fandega; ·· . · . . · ·.• • . · · · . . • . . . 

· Art. :18. Ficam isentas do imposto de 5 %1·a partir desta 
data, as acções de sociedades ·anonymas e em commandita quo 
forem emittidas em correspondencia a capital . de desenvolvi-

. monto, de bemfeitorias, machinismos e serviços da'propria em-· . 
pre~a. ainda que o capital assim ·empregado tenha. sido r.etirado 
do fundo do roso rva. . . . · 

'' 

. Art. :19 .• Os materincs para. n. construc~iío do barragens 
-destinadas a I'oprezngcm de aguas para •cria~i\o do pirn.rilcú 
pagarão sómonto 2 % ad valo1•em do ·expediente, quando im
portados directamente pelos •propriet.arios dessas· represas, 
uma 'vez provada,\ por meio de plantas e orcamentos peranto 
Q M.~iªtcr.iO: 9J.\ Yincílo. l-l .Opra.s 1~.\l.~lipas, .. ~ e~!!Ç\iQãQ d~s 
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Wz:~~dades a Imprimir em relação a~ _vulto das o~ras à rea:
. · Art. 20. Todos os es'tali'elecimentos de divers~es págarlio 

em_ -sello adhe. sivo, . .sob. _re cadà i.n]resso, .a tax_a de .. cem rílis 
:{$100) . por mil réis .ôu .fracção . inclusive o imposto) effe
_otuando-se a cobranÇa por, lneio e estampilha collada, parte 
no bilhete de ingresso, que é vendido, e parte no lado in-
terno do talão; . . ,.. .. · .·. · · . · . .. . . , . 

, §. 1.• Si não fór vendido ao publico bilhete de Ingresso, 
o hnposlo .será pa·go ·.sobre. a lotaÇão. do ,estabelecimento, .. na 
razão da taxa :estabelecidà, sobre o ingresso de cada· pesgoa: 
. , § 2.~ E' o GovernO. autorizado a expedir iitstrucel5es para 
arrecadação . da taxa. dil que se ·trata, . podendo .. estabelecer 
multas·. até, a importàrioia de· 3 :000$, para _os. transgressores 
dos dispositivos acima. . .. . ·.. . . , . . . . . >. : . · ;·: :. . .• : . 
. , Art. ,2L. 9~ jornalista.s profis~iona~s, em. ,ef,feohvo, exerci~ 

010, que exh1b1rem carte1ras de identidade passadas .pela, As
sociac_ão Brasilej;ra de, Imprensa, .ou pelo Circulo. de ,Jm~t'ensa 
go_sarao,.do abatimento de 50 % .nas passagens Simples .ou de 
ida e.volta,. em topas aiderro-vias. ·. , . . .. . . .... · .. : , , 
... Art 22. Sempre. que qualqüer Estado arrendar estrad~s ·· 
de ferrO federáes, àer-lhe-hà ·concedida. 'dispensa 'de'. oaucliol 
811Sii;n,: como isenção . de; direitos ·aduaneiros ,para. )> .. inà:teria 
destinado ao custo de conservação ·.das sobredltas estradas.. . 
, Art. 23 •. ·Fica extincto o imposto .sobre, o jogo; e .sem et- · 
feito o decreto n. 15.442, de 13 de abril de t922; ê 'disposi-
cões que o autorizaram. · ·. · · ·. · . · . . · . 

• Art.·24. No porto. de Recife,. ·quanto .ás embarcações que 
nlo tenham accesso ao· ancoradouro Interno: e: fiquem· no Lâ
m'arão, são• estabelecidas, para as visitas ... durante. o dia, co· 

. bradas pela metade; as· taxas marcadas para ·as visitas · du
rante a noite, •com identica applicaeão, de .accórdo :com· o. dia· 
posto·.no art. 18 da leln. '-3, 979, de .31. de·dezembro· de; :1919, 
§t•,.que .continua em vigor. . ........ :.: •. , .... · . '· 
. · .. ·. · Paragrapho unico;. Neste caso ·a. tabella1 Já ·estabelecida 
desde o· exercício de 1921, não será alterada. •. . . ·. • .. : ·. 

: ·.Art. 25. Os navios,. vapores,. paquetes .ou outras embarca
cães,. que entraremnos portos da Re{IIJblica antes .das t9 .h<!·· 
ras;, e .. que só se,iam :franqueados.,á .visita: da. alfandega depois 
dessa hora, ficarão sujeitos á metade das ta;tas marcadas para 
as. visitag consider~das. extriordinarias, independente de re
querimento das respectivas companhias.·· :· · . . · · · .. <.. ..· .. 
·· . . Art. •26. A- contribuição . de caridade que se arrecada na 

·· Alfandega . da CapHal Federal, por · kilo de ·vinho . e mais. · be
bidas -alcoo!lcas e fermentadas, fica elevada: a cem réls, e .será .· 
distribuída, em quatorze quotas, . pel~s instituiçl!es abaixo 
enumeradas, n~. fórma., seguinte: ; . , . . ,. · . . : · · 

Tres .. e me1a quotas a, Santa Casa de M1serioord1a; 
Tres .quota~ ao, Hospltal.Ma~itimo Müller dó.s Reis; . . 
Duas ,e me1a quotas aoHospltl!-1 do.s .Lazaros:· : . . . 
Uma quota·. ao Departamento ·'Nao10nat;da Creança. . . 
As restantes distrlbuidas em 'partes iguaes·, as institui- · 

ções seguintes :1. . . . ' . , , :~ . · 
. Maternidad'e, .. mantida pela Escola .de ~Medicina; Cruzada, 

contra a Tuberculose,. Instituto de Protecç'íio e Assistimoia á 
Infancia; Asylo de S. I,ujz para a Velhice Desamparada. Dis
pensaria S. Vicente de Paulo, Asvlo Gonçalves 'de Araujo, 
Soéieda.de Amantes da Instrucção, Escola Profissional e Asylo 
para Cegos Adultos, Casa de Santa Ignez, Sociedade Benefi-

• 
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cente :Uriitiva, Patronato de . Menores ·.da LagOa, , ·sociedade 
Cruz. Vermelha Brasileira; Associação· Pro-Matre,' Assistencla 
Sànta Thereza: Lyceu de Arteá ·e Offlcios, Asylo Bom· Pastor, 
Liga Brasileira. contra a Tuberculose, Patronato de .Menores 
e Orphanàto ·do Collegio da Immaculada Conceição .de Bota
fogo. , . . . . . · · . 
, .. Art. 27: As. trans~erencias. de licenças .de fabricação qos 
productos pharm_ aceut1cos nacJOnaes, de propriedade de flr
mas,.legalmerite constituídas e approvadas .pelo poder compe• 
.tente; por .morte . dos responsayets pelo. seu prepa~o . ou. por 
qualquer outra ra1.Ao,•·serão.fe1tas med1ante um .. termo la
vrado em livro especial e assignadó pelo, novo responsavel, 
pelo, pr_qprieta'rio do producto. e pelo· chefe do serviço phar- , 
maceutJco;• · · · · .. , . · . ·.:. . . . ·. . . 

· Pà'ragrapho.· único. Pela. transferencia . .de. càda . licença 
. 13erão devidos 5$ de emolumentos, cobrados em sello no pro-
prio termo.·· .. ,.· •., . . . . . 
· · Art• '28.' Silo isentos do imposto sobre .. ós juros dos cre~ 
ditos·. ou emprestimos .garantidos por. hypotheca os .juros dos 
einprestimos fei~os sobre garantia. de· p_rop. rie.dades agricqlas, . ·. 

· ·. : · ·• • Para ·o · effeJto. da mesma . Isenção;, são. tambem cons1dera~ 
dàà coino• propriedades. agrícolas,. as. fazen~as. de cria~ão . de 
gado· de qualquer · espec1e; os cacauaes, . sermgaes de. ' havea 
brasiliensis~·- e castanhaes de .. '.'bertholetia .. excelsa", castanhas 
do Pará e outros terrenos, onde se desenvolve a industrla ·ex-
·tractiva: : . 1 · . • . . , · ·. , . . , ; · 
· •· :, ··Art. 29. E' .creada·a taxa de 2%,-·paga.por, meio de .estam

. pilhas·. do. imposto de· consumo, sobre .as .i o ias: obras de ourives 
·e ris ob3ectos de. adorno, incidindo na. referida taxa ·as vendas 
a: varejo e em grosso: . .., . ,. . . , . , . . . . . . , · · . .. · . . · . 
.. .: . § t•. o. Governo no: regulamento que expedir dentro do 
prazo. de 90 diás. da -data desta lei, estabelecerá qtiaeà os· obje-

. c tos que deverão ser,, considerados. proJ)rios para adorno: 
· § 2.• O pagamento .das taxas se.rá. feito .no dia i5 e .no 

ultimo dia. de cada .me~ •. P,or meio. de' .selliis áppostos ''em li
. vro, apropriado. que .mstlf.UJrá, em segmda .á ·somma das ope.;. 
.rações, . sendo 'o sello inutilizado. com a data. e assignatura 
pelo negociante . ou seu representante legal. . . . . 

§ s.• Ao compradàr ~ obrigatorlo o fornecimento de re:.. 
.cíbo .pelo·.vendedor. . . . , . · . . · 
. , §, 4.• ,Sempre que :a ,adminlstraçlto fiscal entender con
veniente fará. cà . confronto. do liy'ro. de que trata este arbigo 
com.a esc~ipta commçrcjal. do commeroíante, para apurar a 
percepÇão. das taxas J1scaes; .. . . , . · .. · ... · . · . 
. . · J 5.~ .. 0. Governo .é autorizado. a. expedir regulamento para 
a ex~c~;~ciio .do .disposto .. neste ,arttgo, es.ta})elecendo . mnl.tas. ató 

·o .. max1mo dEi 5.:000$. e· todas as med1das de 'Caracter· fiscal 
qúe ·assegurem B . exacta Collecta das taxas CrPadas. 

· Art. 30. O. emprego do papel . sellado será facultativo ató · -
que sobre sua execução. delibere• o, Congresso. .. . · 

·Ar ~ Si. A taxa 'judiciaria a .que se referem o dec.retO. nu- ·. 
mero 2.163, de 9 de ·novembro de 1895; e lei. n. 3;64'4, de 3J., 
-de dezembro de 1918 (nrt. 117), e a lei n. 4.230, de 31 de de~ 
zembro de. 1920 (ar! .. 30), será cobrada na estaci'ío fiscal com~ 

. petente, · por meio . de verba, s_empre que o valor · da mesma 
taxa. exceder de. i 0$000; Quando ri !lo .~xceder dessa' quant.ia, 
a .cobrança terá Jogar cm estampilhas, aue .. entretanto, só po~ 
íleç!io ser. for~ccidns nos escrivã.cs dn' justiça; por meio de 
guu~s em duphcnt.a, por ostcs nss1gnadns. Es!es serventuarlos, 

.. , 

., .. ·,. 
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além do livro a que são obrigados pelo deilreto n, 2. f63, do 
9 de novembro . de .. 1895, .terão outro; destinado ao. movimento 
das taxas adquiridas e fornecidas aos interessados, para serem 1 
applicadas nos autos e pi•ocessos. . · · · . · 

§ 1• o livro fiscal deverá ser authenticado na est.aciío 
arrecadadora competente e será · cxhibido a~ . encarregado da 
fiscalização, sempre· que foi' por este reqUISitado. . · 

· · . · § 2•. Quaesquer infracções referente~ 1 á cobrança d~ taxa 
· judiciaria, nos termos da legislação. em v1gor, e ·bem.. ass1m d.o 
disposto na presente lei, serão pumda~ c~m a~ m.ultas de ré1s 
200$ a 500$, elevadas. ao dobro na remmdenc1a, impostas pe· 

· - · los chefes das repartições -fi~caes. · . · . .. . . . :; ; 
. § ~? .. Qu~ndo se tratar de mfracções c~~mett1das"'"por JUI•i 

zes, a Imposição das multas caberá ao Mmistro da: Fazenda. 
· · . · .\rt. 32. Fica revogado o § a• do art. 50 do decreto nu• 

mero H. 339, de 1 de setembro de :l920. : . • ... ' ... 
Art.. 33. o Governo fixará um prazo, não · excedente a 

seis mezes, da data desta leí1 para a venda .nos estabelecimen:. 
tos commercíaes, das mercaaorias sujeitas ao imposto· de con-

. sumo, que tiveram as respectivas taxas liugmentadas J)ela:pr~
sente lei e que se encontrarem, na da~a da mesma·, naquelles 
·es.tabelecimentos, que, findo o tempo marcado, apresenta1•ão, 
no prazo que for · estabelecido, uma· relação ·especificada 'dos 
&fockà exí~tentes, afim. de poder .ser paga a respectiva diffe
rença de. Imposto. · · . . . · .. . . . . · · ... ·. . 

. . . Paragrap~o unico. A. repartiç~o fisca! fará a verificação 
dev1da, expedmdo •o Poder· Executivo ns mstrucções. necessa
rias, para . o exacto cumprimento · do. presente • dispositivo. 
· Art. · 34. Os seU os de consumo destinados aos industriaes · 

do munícipíode Níctheroy .passarão a ser vendidos pelo col
lector respectiva; mediante. percentagem que· não exceda á 
quota· actualmente .paga por. esse serviço · á Recebedoria .. do 
Districto 'l!'ederal, desligando.:.se,, para todos os effeitos, a Col .. 
lectoria de· Nictlleroy dessa mesma recebedoria. · · ·. · 

· Arto·as .. Fica instituído. o imposto geral sobre' a· renda 
· .que será devido, annualmente, por todll a pessoa : physica ou 

jurídica, residente rio terrítorío dó paiz, e incidirá . em: cada . 
ca~o .sobre o conjunto liquido dos rend ímentlis de· qualquer 
Ol'Jgem · · . · . ·· · · ·.. · · . · • · · · · ·. 

· . I; As peBsoas não residentes no paiz . e as sociedades com 
stlde. rio ést.rangeiro pagarão. o imposto ~obre. a ·renda líquida, 
que lhes fôr apurada dentro do territorio nacional. .·· ·. ··. '·, 
' . U. E'· isenta ·do imposto ··a renda : &nnual: inferior a ré is 

· i O :OOOO$(dez contos. de réis) vigorando para a. que exceder 
dessa· quant,ia a. tarifa de o; 3 .o/o (tres decimos por cento) at.é . 

.. 20:000$ .Cvmte contos de :rêis e a partir .. dessa quantja O,h.%' 
\ (Um deCJmO por Cento) p0!' 10:000$ (dez::eontos de reis) 1 que • 

accrescam. . · · · ;; ~;'. . .· · · . ,· · · 
. · . IIT. Será cons.iderado Hqulqo, 'par~,;· ,o';'fím. do imposf.o, o 
r.onJttnto dos. ron(1Jmontos nul'm•Jdos de;•.qualquor fonte, feitas . 
ns ~cduccões seguintes: · · 

a) impostos e t.nxas; . I ' 

b)juros do dividas •. po(quo responda o contribuinte; 
· c) pot•das extraOJ•dmarJas, PI'ovoniontes de casos fortui

tos .:'?.IJ 1'ot•ca maior, como 'incendio, tempestade, naufragio a 
acçweii~aB semelhantes a esses, desde que· toes perdas não 
~eJal~ l)ompciJªªª~~ PO.~ êesuro~ R~ : i!!g~mAizacõcs; ·- -
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· dr as dcspczas OJ!dinarias realizadas para consegui~ e 
nsscgura1• o. renda. · · . . · . · . . 
I . IV. Os cop.tribuintes de renda entre fO :000$ (dez contos 

, llc réis) e 20:000$ (vinte .contos de .róis) terão dedu~cãd de 
2 o/o .. · ( dous por cento) sobre o montanttl do Imposto devido por 
pessoa que tenha a seu cargo, niio podendo exceder, cm caso 
algum, esta deducciio a 50 o/o (cincoenta por 'cento) da impor-
tancia nor1pal do imposto. . · ._ · . . · • · ' 
· · · V. O. 1mposto será arrecadado cor _lancamento, servindo 
de ba~e. a declaração do. contribuinte, . revista pelo agente do 
fisco c com .recurso para autoridade aàministrativa supcriot• 
ou para arbitramento. Na falta de daclaracão o lançamento 
se fará e:c-o(ficio. A impugnação por parte do agente do fisco 
ou lançamento e:c-of(icio. teriio de apoiar-se em elementos 
comprobatorios .. do montante da renda e da taxa devida._ ·_ .· 

VI. A cobrança do imposto será feito.. cada anno sobre a · 
ba'se do. lan~amento realizado no anno .. immediatamente an-
terior. · · . · ·. . · . · .· . . . · · · . . . · . ' • · · 
· · Paragrápho unico; Este imposto, destinado a substituir 

todos os impostos que, no orçamento da Receita da Repú
blica, figuram sob .. o . titulo úé "Imposto sobre a. renda!', niio 
se1•á _arrecadadao em f923, anno durante o qual continuarão a 
ser arrecadados aqu~lles que e lia terá de substituir. · . · 

. · _.· I •. O Poder .. Executivo providenciará expedindo os· pre
cisos l'egularnentos e · instrucções e executando, as medida~ 
necessarias. ao .lancamento, ·por fórma que a arrecada cão do 
imposto se torne effectlva em :1924. ·• . · . · . -· • · 
. ... ,II. Em o. regulamento, que expedir o Poder· ExecutiVO 
poderá. impor multas até o .maximo d·~ 5 :000$ (cinco contos 
i:le róis).. , _ _.· ·. . · __ · .· · .. · . · ... _. · . .· . .. . · . 

·. Art. 36; Fica revogado o art. f34 da lei n. 4. 555, de :10 · 
de .agosto de f922. · .. · · · . · · ·. . · · .. • 

·. . .. Art. 37. •!).:· isenção de que 'trata o nrt. 608. da .Consou:.. 
. dacão das Le1s das · Alfandegas e Mi3sas de Renda refere-se 
unicamente ao po1•to do · Rio de J aileiro. · 
. Art. 38. Ficam. elevados a .seis ·mezes c. a tres annos, 

l'espectivamente, os prazos de dous mezes e de um ánno a 
que se 'refere o art, 66' da Noya Consolidaçll.o das Leis das Al-
fandegas. e Mesas de Retidas. · . ·· -·• . -· · ·· · · · 

• . . . Âl't. 39. FJca e;-.:tensivo ás companhias ou :sociedades ano
nymas .c. cm commandita ·por accões. e ás de: responsa
bilidade limitada o sello {lroporcional " que está sujeito o rc- · 
gistro do .capital. das SOCiedades commerciaes e o das . firmas 
comme1~ciaes. lnscriptas sobre o nome individual; · · . · · 

· .·._. .. Art .. 40; As quotas de benefícios de leiterias destinadas . 
pelo ·n:. :I do art. 31 da.·lei n, 2.321,: de 30 de dezembro de 
19:10,. (l distribui cão equitativa, pelo Govet:nci, entre ·as. in
Slít!Jicões de ensino e ca1•idade do Te1•ritorio do.Acre, e em.de
poslto no Thcsouro Nacional, serão entregues nesta reparticiio 

· ao Governador-· do. dilo •rerritori<i, ou an seu rcp1•esentanto le
galmente. constituído, para ~ :devida applicaoiio, · de accôrdo 
·com a let . · . . ... · . . . . · , 
. Art. 41. O prazo para li cobrança. , amigavcl, pelos rpro-. 
cur.adores da Fazenda c cobradores do Thcsouro, da ·divida 
act.1va proveniente do imposto de indust1•ias ·o p1•o1'issões o ta
vas de. pena. do ,agua e sane!_lmento, ser:á de um anno, a conta1• 
do. ).lltnno d1a de a1•recadaçao á bocca no coi'I'O. A renda pro
ycmento c;lessa- CQ.~.l'anca será recolllidà á Reccbed'OI'in do Dis .. · . ~ ...... -··- ·•'•.·· ·--~· 

\' ·, . 

'! .~' ... 

''','·.\-
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. tricto Federal mediaDte ·gula de- um .dos procuradores da. Fa-
zenda. . · · · · · · · · · · · ·. ' · 

.· .. Art. 42. Continuam em vigor os dispositivos ·do art. 11• e 
·§ - t• da .lêi n. 4.440, 'de· Si de. ·dezeml:lro •· de i92,, 
. substituindo-se o § '·2• pelo segumte: ".A:·. Recebedoria 
.do Districto Federal" não dará ' qultacl!es nas .vendall ·ou 
. arrematações, · a~judicac~es •. · . remiss~P.s dep~is da· . praça. 
que, · por autor1zacão · JUdlwal; · seJnm reahzadas · sem· • a 

. intervenção dos .. porteiros dos auditorias,·_ sem· .. que . se 

. comprove a entrada' ·parn os cofr~s ·de.' i9 %'sobre o. producto · , 

. da venda ou' arrematação 'não excedenb de 50:00011 cobrados 
como impostd 'da.renda, e,dos 2 il2 %'doproducto-de 50:0001, 

··até'l.OO :0008, cobrados como renda' eventual; devendo ·ser esse 
. producto. recolhido a~s cofrés .~a~ella' r~par.ticão·- fiscal( por 

· mtermedio do respectivo porteiro· dos' andltOriOS,' com gu1a• do 
,escrivão do feito. Exceptuam-se as'vendas' de· massas fallidas 
·ou liquldandas · · · ·. · ' · · i • • · · · •• • ., ·. • ' .• 

',o •"•: •',',J, o'•) ~ ·' :' ' ' :·• ,' ' ' I o, •': , :. , ':'• .' ••' :0 

Art. 43. A quota de caridade que tOr arrecadada na AI-
' fandega de: Manáos· competirá. na. propor_ g_ão de. 20. % . á .Santa / 

·- Casa· de Misericordia de .S •. Gabriel,- no Rio Nesro: · ·_ ·· _ 
,' ·',, ', ' ·,, ·•: • • ~ , I i' ' ' • ' ' : : : ' ! - ' • , , ' '; ' I • ' . ',' .:: , . 

. · · Art. u. Na distribulcã'o, de. beneticios. das·. loterias. fe
deraes em: i923; se fará- tambem ás segijintes institulcl!es: · 

. .Ao i Lyceu_ ·_-. d~ E_ s~!Wo · 4a_ . · hrally~~. · • .-; ••• · .• · •• · . , ~·li : Ó~OI_ooo 
Ao.·Orphanato D. UlruJo ......... \"""';" · 3:000$000 

- Ao As'ylo de Mendicidade_ Carneiro aa Cunha .. ·. . i :0001000 
. A' Santa. Casa. de Miseriilór~la da Capital da Pa- .. · . ' ,· · · · · · 
.·.· , hyba. do Norte ....... ~-; .. ; .-..• ,_,.: . .• ; . :. • ·· f.5 :0001000 
Ao Instituto de Protecção ll Assistericia Unfancla · · · · 3-:0001000 
A' Escola Agricola S. Gabriel, Rio •Negro.. ... . . 20:0001000 
A' Santa Casa de- s. Gabriel, Rio Ne3To, Ama- · :. · :' 

-·.zonas .. ;···············-·••••'••····-··.~·-·~·:·,,,·-. . 20:'000$000 
A's Missões Gale'slanas do Rio Negro, Amazonas. · '20':0001000 , 
Ao 'Instituto· Salesiano de. Manáos ..... ;; .. · .. ; . _ 20:0001000 
Ao Hospital .de Mlséx'icordia de.Jóazeiro, no Es- ' . . .. . ' . ·. 
· .· tado da ~ahia, e Colleglo de ;~oà~a Senha~ . .. . · . ~- . . 
. • da Sallete, na Bahia .......... ·.,. ~.,.,.. :to:oooaooo 
Ao Collegio ·salesiano de (['herezina, no Piauhy ... · i0:000$000 
.Ao Dispensaria dos Jlobre~ •• de_ Fortaleza, .Ceará; · 6 :0001000 

. ··_ · · Art. ,,45: ~os despa(lh!Ís. ad. t1alor~1n; ·lev~ntada :a: ~uvíd. 

. ·sobre a exactidão do. preço, constante da factura;· será. ei!11a 
duvida · res()IV:ida, pela Co~mlssãp. de Tarifas. RB!iusado o pl
_gamento .do 1mposto ass1m arbitrado,·. a, .. meroadoria aerá le-

. vada-:a leilllo. e, depois de . descontados os dJreltos i:le-v:ldos A 
·Fazenda, será o saldo entregue ao 1~1JOrt8dor. /_ . ·- :.·-. · '· 
· · ~rt. 46, Todas as publlcac6es e l~presslles!de que tratam 

· · os d1versos . or~a~entos, exceptuadas~as ·- das··::repartlel!es · ·que 
dlspllem 'de off1cmas proprlas, ·serão .fe1tas inô'/Dfarto Ofli.éial 
e Imprensa Nacional, só p~dendo ser •m:lcommendadas a esta'
beleo.tme~tos par,tlcular.es .. ltuantlo aquella rêpartlçllo declarar 
offic1almente a 1mpos~1bthdade de executar o pedido: · 
o O • • , I : < , " O ; ' I \ , ' ' " I ' 'I '' ' ~ • ' ' ' - '• ,. • ' 'o o' - ' 

. -. ·.O ~i.Jsto daqu~l!as publicacl!es e impresrilles feitas no es
·.t!lbeleclmento off1o1al; será 'communloado ·ao Thesouro para 

· . o effelto de . ser levada A conta da verba· QOnaJsnada. no orça.. 
~ . . ' ' .•. ' . .• . ! --~~' .. ' ' . . ..:·:· . '•. 

'J .'.:,. 

,:_ I' 
'"' ~ 
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mento ·da despeza e escripturada como · renda da Imprensa 
1 Nacional. . . . • 

• I Nenhuma outra despeza, seja elia qual f6r, será custeada 
com a verba destinada. a lmpressOes·. e. ublicaçlles·t "•' . . · 

" .Art. 47. Contlnúa em vigor o dispas i flvo no art, a•, § 8•, da 
lei Ii. a.070 A, de 3f de dezembro de f9f5, modificado pelo 
dis-positivo no art. a•, §·to, ·da lei n. 3.2!3, de 30 de dezembro 
de f9f6 alterando-se a taxa ahi fixada, que passará a ser de 
20 % sobre os· venoimentos·totaes mensaes e accreàcentando-se 
o seguinte : B'!!enda assim 'produzida ~erá toda, sem qualqUer 
excepÇão;; recolhida ao . Thesouro Nacional. ; 

· ". ~ Ârt .. 48~ .Ficam abolÍdos todos os abatimentos, isenções, 
reduccõe~ ou . dispensa de direitos . exceptuados os constantes 

· de' ·contracto· •pelo ·Governo da· Uniio ·e· os .. decorrentes··das ·Pre
liminares. da Tarifa das Alfandegas, exigindo-se. para . tOdos ·os 
casos, oomo.para os de reduccl!.o de· direitos, a condicl!.o•da im-· 
portacl!.o directa. . · · · ' .. · ' · - · · ' 

· § t• .. Sób nenhum ·pretexto será concedida,· desta data 
em deante, .isencl!.o de direitos alfapdQgafiOq. As .empre~as gue, · 
·em virtude de · contractos com a ·unilio oil de . leis espec1aes 
gozam- desses favores, ou de reduocl!.o ·de direitos; submette:. 
rll~.i..á appr.ova.ol!.o do Ministro d~&. F,.a'z~nd~i a,r.eJao~· qos •artigos. 
a liJ!POrtar. Caso essas emprezas ·emportem ma1s do que .ca
recem para· o. sezyiço -de· que estiyerem encarregadas, .ou im
portem artigos' que' nlio se en. quatlrem ' nas claUsulai! tlontra
ctuaes, ficam suJeitas á multá de quantia igual a 20 vezes o 
valor dos impostos ·que-.teriam de pagar •. Metade dessa multa 
caberá ao .. funccionario que ,d9ntinciar. '!l i~fracçlio. · . . 

· . . § 2~. As .lsenoões e aba~u~ento, de d.:reltos mes11,1o, os con
·Slgnados. na presente lei í1cam. subordmados ao. d1sposto no 
art. 8• do decreto n.· 8.592, de 8 de marco de f9U,. .. · . 

- · Art. 49, .. As apollces de· segilros tllrrestres· e marítimos .
ficam sujeitas ao mesmo· sello proporcional devido pelas apo~ 

'llces•de-•-seguros>de•.vida .. ·' ··• ·. • ., . ·. ·, ·· ·" '·· .. 
· Art. 50, A agua consumida nos. predios situados no Dia- · 

tricto Federal e fornecida pelos encancmentos publicas, a car
.• go da Unil!.o, sePá,~sujeita. a medicl!.o · ~utomatica ·domiciliaria, 

qualquer ·que seja 'O uso a .que se destme, podendo- para isso o 
· Governo adquirir é instaliar os aprarelhos necessarios à essa 

· inediol!.o · at'é- a importancia annua de' 2. 500 :000$000~ · · 
• i ' ' , . ' • ' ·~ '. ·. : · . • , , " i , , • _ • · , , ' \ ' ,' . , : • , I 

·. . § t•; O Governo regulamentará novamente a coiicesslio ·do 
ll~P~idot · o .lançamento ·e a· ari'eliàdaoilo 'das contribuições cor

. responnentes. aos· consumos, ·.observando o ·seguinte:. · : 
. t •, a contribulcl!.o devida pelo uso domestico da agua será 

eonstltuida, para: cada · predio, de uma. parte fixa, correspon
dente a' um consumo'limite minimo e dependente do·valor.lo- · 
cativo do lmrnovel; e de ·outra ,variavel, proporcional ·ao vo
lume excedente e calculada á rado de tOO réis ·por ·metro 

'I ,.. 

oublco: •' · ·. · . · ··· · · · · · ··· · · ··. · · · 
· · · .· 2•, a parte fixa será paga pelo· proprietario ·do inimo~el· e 
a variavel pelo cionsumlqor; o lJredio gal'antirã o pagamento da 
primeira: sendo o da ·segunda assegurado por um deposito; 
cujo valo~ será' igual· a um quarto da contribuiçlio 'fixa; · · 

d' .. ' ' : •' ' ' I ' ' 

a•; os predios de habitaclio, para o effeito de taxacl!.o 'pelo 
.uso domestico do liquido, aerl!.o · divididos em •quatro classes; 
1 : • • ·, • ·: •• ". · • _! :.' ·-~- •• : • , • :·• :' r",' : .. , , , . • . , · : ._: · ... · /•, ··,: 

.-

I 
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segundo os 'valores .locaLivos annunes, conf6rm'6 ii iabcllã se~ 
guinte: · ' ' 

' . ·-a Contrlbulçllo 
cu o,.. ..,.,.,.. cn 

1A ·e :a c o.a.; 
Valor locativo annual ·-:a l:l e .... ::s o cu 

.~ - .• .:::.., o . - =a . o os til = . .u rn. CJ se =cu li! cu ao"' =·-e. o... ... . u cu 
..:; ~ "'"' u- = · e o cu = ~:=se o= o .ll.u 

C,)· Q.. I , 

I 

1• Até l:soO$ inciusive, · • 1.500 36$000 $1~ 
J . 

'2• De 1:800$ a 3:600$, in· 
· cluslve • • · • • • !.800 54SOOO. $100 

. ' 
3• . De. 3:600$ a 5:400$, ln· 

$10Ó cluslve , , • • • 2.000 .72$000 
• 

4• Superior a 5:400$. • • 2.200 98$000. $100 
I 

4• - Os · appareÍhos medidores serão fornecidos, instai
lados c conservados exclusivamente ps!a União, que cobrará 
dos proprictarios, · pelo aluguel e pela conservação de taes 
appa1•elhos us .. seguintes taxas: . . . . 

Diainetro do medidor - Taxa de, aluguel mensal """' Ta:xn dd 
conservação mensal . · . . 

:At6 .,10- m/m ·inclusive ....••. ~·.,.~.· .•. ·.; i. •· ., 
De fO m/m a 15 m/m, idem ••••••• , ••• ~'~., ne 15 a. 20 tn/m, .idem, I I I I I ti ti I l.tt li 1 tt 1 

De 20 a· 30 m/tlll, idem,. ........ .... , ... ·~· 
De 30 a 40 m/m, idem .. •. , ...... • ... . ·1 • •. 

De: 40 a .60 m/m, idem._,,:, ..•..... I ••••••• 
De 60 a 80 in/m, -idem'·' ••• ·~· •.•. I • I ••••• •I 

Superior·,' a 80 m/m .... ... , .. •.• I ••••• ~·· •• 

$300 
3400. 
3500 
11!700 

1$400 
2$000 
3$000 
5$400 

. . 5~. Caberá· privativamente . á Jtepa~Úêão de Aguns · o 
.Obras Publicas () lançam~Jnle: das,.contr1buições, competindo 
IÍ ~eccbcdoria 00 Di-stl'icto ·lfCdOfBI ; 'UlliCamente a BI'I'CCB-
dat•uo. · ~... ·· ··· :.,_ 1'r, 

' " o•. No novo regull))rnento. consm•vnrá. o Gôvcrno as dis~. 
posicões ora· em vigor, que. juis·uo compatíveis com os pri,. 
c i pios o preceitos constantes deste àrtigó 'o opport,unos Jlara 
u transicfio grad'ativa do regímen nctual :para o vindouro. 

7'. A aJ>plicaciio do systoma de tt'lcdiciio aos predios do 
Di~tricto. F~dcra~. doverá ~stnr concll.lidR deilf.ro do prnso de . 
SCI·S anoos, ISI.o e, ató o d10. 31 de der.embro de 1928. 

§ .2•. Excoptu.a!m-:se da npplicncão deste. artigo,· i:onti·
. ?:JUando sujeitos tí si~p!e..s limilacfio do. ~onsumo os prcdios. 

-



s!lss,\o EM 20 DE DEZE:\mno DE J 022 
1 

''J' 

situados cm logradouros ,publicas, onde as' condições lcchnicas 
. das canalisacões distribuidoras não permittam a adopcão do 
I'egimcn de medição automatica, que el!e estabelece, 

. Art. 51. Os navios, vapores, 'paquetes ou outras embar
cações, que entrarem nos portos da .Republica depois das 19 
horas, ficarão sujeitos ás taxas já estabelecidas para as vi
silas extraordinarias, 'desde .que as mesmas sejam, com ante
ccctencill!i requeridas :pelos rcsv,ectivos consignatarios . 
. . . ·. Art. 52. o· prazo para pagamento do imposto de .indus
trias e profissões e elas taxa sde pennas ·de agua e de sanea
mento, no Districlo Federal, só podnrá ser prot•ogada por 
trinta dias e por acto exclusivo do ·Ministro da Fazenda. 

Art. 53. Fica prorogado até 31 do dezembro de 1922, o 
. prazo de-qtio trata o n. 11, do al't. · 3, rla lei n. 3. 070 A. 
de 31 de dezembro de 1915, para o recebimento do sello de 
patentes da Guarda Nacional pela actual tabe!la. 

Art. 54. O fundo especial m•eado pelo art. .11 da lei 
n. ·L4-i0, de 31 de dezembro de 1921, sevá applicado, quando 
o Governo julgar opportuno, com a Prophylaxia da lepra, 
. das doenças vcnereas e do cancer, in0lusive a requisição de 
terrenos, acquisicão construcciio e manutlmçãp de estabelec.i
mentos. de isolamento c dispensarias, propaganda hygienica, 
acquisicão e fabrico de medicamcntm, podendo o Thesouro 
fazer adeantamentos nunca estes . excedendo á metade da per
centagem ·para esse fim consignada. 

Art. 55. As quotas lotericas que t.ecm sido votadas nos 
orç'amentos a partir de 1911 e que tcem sido entregues, como 
de direito ao .Asylo de S. Vicente de Paulo, de Caxambú, con
tinuarão a ser pagas á administraciio da referida instituição. 
· Art. 5'6. As companhias que cxtrahem carvão nacional 
ou minerio de ouro gosarão de isenção de direitos de impor.:. 
tacão de expediente para :todos os mach'inismos, ma:terias 
primas. e materiaes destinados aos serviços de exploração, bem 

··como para. installacão de usinas electricas para fornecimento 
de força a terceiros em que o combustivel empregado seja 
exclusivamente o. carvão nacional ou sub-producto do carvão 

. · nacional. 
. · Paragrapho unico. As outrai companhias de mineração 

gosarão de isenção de cjmport.ação, pagando 2 % de expediento, 
para os macllinismos e materia prima o materiaes destinados 
á exploração. . 

Art 57. Continúa em vigor o art. 21 da lei n. 4.440, 
do 31' de dezembro de 1921 mandando cobrar a taxa de 30 
réis sobre os vales emittidos nos involucros, nos productos, 
pelos· ·negociantes e fabricantes, salvo quando se tratar de 
sorteios. já sujeitos ao imposto de 10 o/o sobro valores sor
teados (at't..11", n. 44) e já devidamente fiscalizados pela 
Su.perintendencia dos·. C!ubs de Mercadorias e Sorteios, do 
conformidade com o decreto n. 12.475, de 23 de maio de 

.. 1917. . 

Art. 58. R'evogam-se as disposiçõe~ em contrario. 
I . . 

Camara dos Deputados, 20 de dezembro de 1922. - M-, 
.nolfo Jlod1·ioues de Azevedo, Presidente. - José Auousto Be
zerra de Medeiros, 2• Secretario. - Ephvoenio de Salles, 2• 
Secretario, interino. - A' Commissüo de Finanças. 
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~·· ri :iii. 1B1 - 192~ 
O Consa-esso Nacional resolve: 
Art i.··· Fica o Poder ExecuÚvo autorizado a creru uma 

Escola Central de •lns.tructores do Escoteiros no Distri·cto ·-Fe
deral· e outras onde julgar conveniente, expedmd() parà este 
fim os respectivos regulamentos e abrindo· os necessarios. cre
dites. · .. . . ,, . 

Art. \2 .• • O Governo entrará em accôrdo com os governos 
estaduaes e m~n.ic,Paes para que os ~ollegios ·exis'te!ltes nos 
Estados e mumcipios adoptem o escotismo. · 

· A.rt. a.• ,os jovens de 17 annos completos, co'm dous annos 
de rrequencia rogular de escotismo e certifi-cados de boa con~ 
ducta e O:ppro;.•ação, lerão du elt6 a· lazer, 'como.·. volüntarios, 
o serviço de· seis mezs, 'dqrante os quaes seguirão o curso do 
pelotão de candidato a cabo com as vantagens e restriccões .dos 
arts. 85 e 86 ·do R. s·; 1\L e seus paragraphos. · · · ' •c ·. · · ., 
· Paragrapho unico. Si, além 'dàs cóndiéões acima; forem 
S'I'Bduados, terão direito· a fazer, como voluntar10s: o' ·servi~o · 
·de quatro mezes, frequentando o pelotão de candidatos a sar
gento, de conformidade com a exigencia do art; 39 do''R;' s: M. 

· · Art. 4.• Só poderão ·ser concetlidas as regalia's da lei do 
ensino· federal aos institutos secundarias que, · arinexos, · man- . 
tiverem escolas de escotismo para os menOres de 16 ·arinos. ·: · .· 

Art. 5.• O Governo· poderá fol'necer os' respectivos· instru. 
ctores á cusla dos collegios pub!icos e particulares que os so~ 
licitarem. · · · . ·' ·· · · · ·. · 

.· · 'ArL 6.• O Governo poderá conceder -transporto gratuito 
·nas vias ferreas, ·maritim!ls ou fluviaes pa11a os grupos' de es~ 
. coteiros em viaigem de instrucção. · · 

· · -, ... ·Art. 7 .• Rev:ogam-se_ as disp~sições em contrario. 
· •Camara dos Deputados, 1:8 · d~ deze~ro de t922. ·- M

nolfo Rodrigues de Azevedo, Presiâente. - José Augusto 1Je
%erra de Medeiros; 1 • Secretario. -· Costa Rego, 2~ Seol'etario. · 
- A 's Conimissões de Instrucção Publi()a e de· Fmauças ~· : 
.··. ' '' .. !J'~ ; ·: . . .·. ,. ; 

,,. -. 
N. 1.82 - 1922 

· O :con~r:esso Nacional resolve: · ·· · . · 
Artigo . ~~icÔ: • E' . considàrÓ.da de ·.utilidade . publica a. Liga 

Internacional de Assistencia aos Animaes, com séde ·no · Rio 
de Janeiro; reyogadas as disposições ~ir\ Q.~ntfario: · ~· · 
· · Camára dos 1Dep'utados, 18 de dezemtiro de 1922, - Ar• 

nolfo 'Rodrigues .de Azevedo, .. P~.~esidente: ....,.. José Augtl8to Be
zerra de Medeiros, 1• ·secretario. --··.costa Rego,·~· Se.cretarlo. 
;:;._ A' Coirimiss!to de Justica e· Leglelaçlo: ·· : ·. · ·' · ' · -

, ·' , • , .• '• ,I ,·. · • \'• •1 .f•! ~I _v~ ' 

Do sr .. 1 •· Secretario d(l ConsEilho · Municipal' do iDistricl!l 
Federal remettendo, por · oopia,' uma' indliiaoAo 'approvilida peh) 
referido Conselho relativamente á votação dos oroamentos pelo 
Congresso Nacional .. ·- Intelr.il.do. · · · : · ·· .·· 

. . \ . . 

'' Do Sr José de Almel•la Camargo Junlor, conimunicandõ 
ter assumi~o o ·exercício' •lo' cargo ·de director da·, Estrada ilu 
Ferro Oeste' de Minas, para -que foi nonieado por decreto de 
(i do corrente: ·-·· Inteirado: ' : ·. · · · 

. ' 

• 
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O Sr. 4'' Socretnrio (8ervintlu de .:i") proceue á leitura do 
•tieguinte 

Parecer 
I 

·· .N. 397 - 1922 
.,; 

A propos1ção da Gamara dos ·Deputados . n. 137, deste 
anno, submcttida ao exame da Gommissão de .Finanças, con. 
tém auLorizacão para a abf.'rtura · de dous creditas: ·o pr:~ 
meiro de 6'9: 726$880· para liquidação da divida da União com 
Leon Hirsch ·e o segundo de 2 :900$00·0, para occ.orrer ao .pa
gamento da diffeJ•cnca 1,de vencimentos a que têm direito di
versos i'unccionarios da· Secretaria da Gamara. · 

. A divida da União acima. ··aÍ!udida foi reconhecida pel•• 
·Podet Executivo· e o· credit·l respectivo solicitado em mensa
gem do Sr. Presidente da Republica, acompanhada de exposi~ 
ção de motivos do .Ministerhl da Just1ca e Negocias Inter10res, 
datadaii de 115 de marco -à) corrente' anno. · · 

A differerica de véncimentos dos funccionarios da Camara 
. provém de substituições doC(•rrentes ·de licenca concedida pela 

mesa daquelle ramo . do Congresso, sendo a autorização para 
o credito apresentada em emenda pelo 1• Secretario, Depu~ 
t(\dO José Augusto. · 

. A Coinmi~s~o, em vista do exposto, opina pela approva-
çio da p.roposlçao. . . . . · . 

:Sala das Co'mmissões, 13 de d~zeinbro de 1922.--: Alfredo 
· Ellis, .Presidente. - José Euzebio, Relator. - Lauro Ml.illet. 
Justo Chermorit. "":"' Vespucio de Abreu. - Sampaio Corr~a .. 
. -:- Felippe Sc~unidt~ -. · /rineu Machado. . 

PROPOSIÇÁO DA CA.M.ARA .DOS DEPUTADOS N. 137, DB t922, A QUE 
SE REF'ERB . O PAREOEII SUPRA '· 

o ·congresso Nacional resolve: 
Art. Ú Fica o Governo autorizado a abrir, pelo Minis~ 

terio dll Justica' e Negoêto·s Interiores,. o oredito especial· de 
69 :7·26$880, para liquidação da divida da União • com Leon 
Hirsck, proveniente da oçcup~ção por,' forcas do ExercJto e 
Prefeitura do ·Acre de . um :1mmove1 de sua proprieiiade, 
sitd em Rio Branco, Territorio do Acre. · . · 

Art. 2.• Fica o Governo. igualmente autorizado a abrir o 
credito de 2 :900$, para occorrer ao pagamento da differenca 
da· venc.imentos• ·a que· teem. direito diversos funccionarios 
da ·Secretaria da Gamara dd!l Deputados, em virtude de sub
stituicllés interinas. 

· :Art. 3.' .Revogam-se as dlsposiclles em ?ontrario .. 
Gamara dos Deputados, 22 de novembro de · 1922. -

Arnolfo Rodrioues de Azevedo, Presidente. -·José Auuousto 
Be:erra .. de Meneze.,, t• Secretario. -·Pedro da Costa R'ego, 
2• Secretario. ·: · 

O Sr. Presidente -- fJnnf.inúa a hora do expediente. Tem'· 
· a palavra o Sr. ,.Alfredo Ellfs, previamente fDBm'IDto. . · : · .. 

' ' . . 
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O Sr. Alfredo Ellis ( •) - 'Sr. Prc.sidente, na reunião d& 
llont.cm na Commissiío de ;Finanças, ru·i, na qualidade de seu 
Presidente, .incumbido pelos diversos relatores dos orça
mentos de vir á tribunn, em nome de SS. EEx:., para fazer 
um appello a todos os\ Srs, ·Senndores no sentido . de não 

· serem .apresentadas emendas nas segundas discussões ~tls 
mesmos, po11quc, dado a escassez do .tempo1 essas emendas, 
apresentadas no segundo turno, trazem · sértas dif.i'iculdades 
ao andamento dos referidos relatores. 

A· conveniencia desta medida ~ intuitiva. Esses orça
mentos te em .duas discussões nesta Casa. Si pdrventura fo
rem apresentadas emendas em segunda discussão, esse facto 
virá perturbar, iá o disse; o estudo ·ldns relatores, ao passo 
que nenhum inconveniente .haverá para os illustres Srs .. 
Senadores, si, ao envez de ser na. ~;Cgunda, apresentarem .no 
terceiro turno. · · · . 

E' este d apllello que, e:m nome. da Commissão e corres
pondendo :á solicJtacão dos relatores dos diversos orçamen-
tos, taco ao. Senado. . . · · 

O tempo é escasso; não pddcmos 'perder nem um só. 1d'ia. 
Nestas condições, devemos todos fazer pequenos sacri

:fioios. E o que peço ao Senado não é mesmo um sacri-
fício. Mas, mesmn que. o fosse. devoriamos attender 
ás necessidades do .momento, facilitando assim à marcha dos 
ol•çamentos no Senado . 

. . Sabe V. Ex., Sr. Presidente, que até agora ainda não 
recebemos o orçamento ·da Receita, o mais importante, nem tão 
pouco o da Fazenda. Temos apenas 1.0 dias, inclusive os dias 
santificados, para ultimar nossa tarefa principal, qual a de do~ 
tarmos o Governo com as leis de meios. Ainda não conhecemos 
o•; da Fazenda e Receita; cumprind!J notar ·que importam, só:. 
JMnte esses dous,. cm um verdad01ro cyclone· de ordem eco-
numica e financeira. . . .· 

. ' . 
· .·Não ha tempo a perder, não podemos distrahir, em outro 
assumpto, um só minuto, correndo ao Senado. o. dever de se 

· centregar, uníca e exclusivamente, á discussão e appro-
vnciio das leis de meios. ·_,. . · 
· Para quo, porém, consígamoR ísl.o, nccessario é que os 

Srs. Senadores guardem suas emendas para o terceiro turno. 
Neste senl.ído é o appello que faço a cada um Sr. Senador cm 
particular, e ao Senado cm geral. (Muito bem; muito bem,) · 

O Sr. Presidente - Continúa a hora do expédiente, ·. 

O Sr. Paulo .de Frontin - Peco a pa1avr", 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Senador. 

O Sr. Paulo de Frontin - Sr. Prc,sidente, pela minha 
parte tenho o maio1• prazer ·em apoiar o illustre Senador. por 
S. Paulo, digno Presidente da Commissão de Financas. Ape
nas peço a S. Ex. que, para que possa ser completamente 
attendido o appello feHo por S. Ex., solicite urgencia para 
discussão dos Ol'camontos que já estão lidos e .que podem ser --( •) Não foi revisto pelo orador, 

... 
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objecto de um pedido de urgencia. Desde o momento que a 
Commissão de Finanças apresente um requerimento desta 
ordem estará justificada a urgcncia e nestc caso eu farei, 
niio só pessoalmente, como com os meus amigos, com que não 
sejam apresentada& emendas em segunda discussão. (1llu'ito 
br.m; muito bem.) · · 

·S. 

' 
O Sr. Presidente - Continua o. hora do expediente. 

O Sr. Alfredo Ellis.- Peço a palavra. 

O Sr. ·Presidente - Tem a palavra o Sr. Senador por 
Paulo. 

O Sr. Alfredo Ellis - Sr. Presidente, levanto-me apena~ 
para dizer que faço minhas palavras a S. Ex. pelo nobr<J 8e
uádor pelo District.o Federal, reqt\erendo urgencia para os or
çamentos da Marinha e da Viacão. 

O Sr. Presidente -Continua a hora do expediente . 
. ,· ' ' . 

Não havendo mais quem usar da palavra, na hora do cxpe-
.. diente, passar-so-á a ordem do dia. (Pausa.) · 

ORDEM DO DIA 

. O Sr. Senador Al1'redo Ellis requereu urgencia para im
mediata discussão e votação dos orçamentos da Marinha c da 
·viação. Não ha numero. · · 
. , . Em occasi~o opportuna submetterei a votos o requerimen-

to de S. Ex. , 

ORÇAMENTO DO IN'rERIOR PArtA ·1 \123 

3' discussão· da proposição da Gamara dos Deputados, 
· .n. 174, de '1922, fixando a· despeza do Ministerio da Jusliça c 
~egocios Interiores, para· o exercício de '1923. 

' O Sr. Alfredo Ellis - Sr. Presidente, o meu honrado 
collega de bancada communicou-me qua, por motivo de moles
lia; e devido a tor de consultar o sou· clinico, só compareceria 
á sessão do Senado depois das duas horas e um quarto. 

Estando S. Ex. com a palavra e não contando que a hora 
do · e:q>edicntc da. sessão do boje tivesse tão curta duração, 
será fatalmente prejudicado, pois não poderá concluir as 
observações que hontem iniciou. · · 

· Embora esteja inscripto depois de S. Ex., peço a V. Ex., 
Sr. Presidente, que,· alterando a ordem da inscripção, mn 
conceda a palavra agora. 

O Sr. Presidente - A Mesa não tcná duvida cm attender · 
u V. Ex. 

O ~r. Jeronymo Monteiro - Poço a palavra. 

O Sr. Presidente - O Sr. ·Senador Frontin está inscripto 



70 ANNAI~S DO S~NAOO 

O Sr. Paulo de Frontin - Não tenho duvida em céder a 
vez ao nobre Senador pelo Espírito Santo. , 

· O Sr. Presidelite - Tem a palavra o Sr. Senador Jero
nymo Monteiro. 

o Sr. Jcronymo 1\~onteiro · ( •) -~ Sr. PresLdente, ha dias.· " 
- tive occasião de apresentar ao estudo da Commissão de Le

gisla&ão e Justiça um projecto que foi por lllla adoptado. 
Esse projecto, que recebeu o n. 59, depois de examinado 

pela Commissão, foi submettido á consideração da Casa, 
São estes os seus termos: 

. ' 
"Art. 1. • O magistrado federal e o do Districto 

Federal, que se invalidar· no serviço publico, poderá 
ser aposentado mediante as condições seguintes: . ...,. · 

a) si contar menos de 20 annos de serviço publico · 
terá direito a tantas . vigesimas pa1•tes do ordenado 
quanto os annos de exercício no cargo: 
. b) si tiver mais de 20 annos, ser-lhe-ha abonado .. 
todo o ordenado; . . · ·, .. •· .. ··· .. 

c) si o tempo de serviço exceder de 25 annos, fi- --. 
cará com direito a todos os vencimentos. . ·· 

Paragrapho unico. Para o el'feito do disposto nesse" 
artigo, os vencimentos serão os percebidos pelos ma-. · · · · 
gistrado.s ao tempo em que requererem a aposentado- . . ·· 
ria, submettendo-se apenas a exame medico para a: . 
comprovação da invalidez. . ~'-· ,:,_' · 

Art. 3. • Revogam-se as disposições em contra-· 
rio." · . . .... .~ 

~ 

Submettido ,á consideração do Senado, duas emendas lhe · 
. foram apresentadas e são a~ seguintes: . . : · 

"Art. i' - depois da palavra ,..... magistrado, .in
tercale-se: "ou membro do ministerio publico." 

,· •, .l outra emenda está assim redigida: 
..-·~:' ... ·.·~:·'," '·:' 

''Emenda ao art. f• "a'1 em vez de "exeroioio no 
cargo'', diga-se: ''de servico'1• 

;. ' ', . 
, ·. Estas emendas, Sr. _ Presidente, fizeram com. que o pro-

jecto, depois de encerrado em 2' discussão voltasse 'ao estudo 
da Commissão de Legislação e Justiça, que sobre interpor 
o seguinte parecer: 

«Ao projecto n. 59, deste anno, foram apresen
tadas duas emendas: uma tornando extensivo . aos 
membros de ministerio publico federal o beneficio de 
quo trata essa proposição e outra esclarecendo o modo · 
de ser calculado o ordenado do aposentado no caso do 
contar menos de 20 annos de serviço, 1 · 

A primeira dessas. emendas visa, como se vê, esta
belecer situação de igualdade entre os membros do mi
nist.erio publico e os mnglstradn11, pura o effeito dg 

( •) Não foi revisto pelo orador. 

:, . 

,. 

• 
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serem aquelles alcançados pelo beneficio creado pelo' 
projecto. . . . . · . 

. . Isto, porém, não procede, attendendo-so 6 dlvenl~ 
dade de :posição dos tunccionarios dessas. duas classes. 
O magistrado é cercado de restri(liJIIes no exercic!o de 

. sua actividade, que só póde ser applicada na adminis~ 
· ·. tracfío .da· justioa, ao passo; que o membro do ministe

rio publico· mantem· no seu cargo inteira liberdade de 
· acóão, podendo advogar ou se occupar de outros mis
teres pará que se sinta máis inclinado .. O maglstradll. 
tem responsabilidades esp'eciaes que não· pesam sobre, 
oé mem):iros do mtnisterio publico, como se póde ver!~, 
ficar ·na orgimizacãó juiiiclaria federal. . . · ' 
· ' ·E é dahi que result1r o· facto de apresentar a nossa· 
legis}aciio ·varias dispositivos de excepção, em favor da 

.. mag1stratuiia,. E' exactamente dessas restrlcclles, des-. 
· ~as· grandes responsabll idades e da arduldBde das fun • 
, cções<que . proveiu o projecto ora em discusslo, con-: 
substanciando beneficio especial para os· administra.:. 
dores. da· justiça. · · 

· · .. NAó é ,justo e ·procedente que um favor citado ex- · 
c!usiVamente pela vida trabalhosa. e esgotante do ma-. 

· gfstrádô se estenda a outros sobre quem .nAo pesam 
iguaes, responsabilidades e tll.o afanosas attribuiclles. 

A· a'cceitQçfto dessa emenda é um precedente que. 
. .,, . . .. ·eoncorrérá fatalmente para à ampliacAo de . tal bene-. · · 'h ~ .. · . fic'io. n todos os funccionarios publicas, em .. curto es

pace de tempo, desapparecendo, desse .modo, o verda
deiro .mot.ivo que deu origem ao projeoto. · · .. '' ,• .. 

' ' ... 
·. ·;;··: ,'j 

· Em taes termos é a Commrssllo de Legislacllo e· 
Justioa de parecer que nllo seja accelta a, emenda;~ · · 

, .. . A. segunda emenda offereclda é, como se: d1sse,, 
· _ apen~s ,explicativa, procura evitar duyidas. futuras a 

·· · · respeito ,da· contagem do. tempo para a fixacAo .. dQ or-
. ,,, . .. denado a'ser pe,rcebido pelo magistrado, aposentado 
·.,. ... .,... com menos de .20 annos de serviço.. · · . 

. ·,c .. ;. , .. ·_Parece á,.Com~issfto. de' Legislacll? e Justlca ·que 
poder.á· ella ser aoce1ta com redaocllo d1fferente, , 

. ,_ . . . ... . Em·.yet de se cUzer coino estâ na emenda, entende 
n'· (lonl'!llssllo·· que ·será mais explicito· consignar-se: cdo' 
dit_o s~rvic9~;. ficíándo a' a:Unea a· do projecto com a; se.:· 
1\'Uinte· fórma': · . · · · · . 

. : .· . '· . : · Si tioritlir menos de i!ó' anrios ·de servioo · publico;· 
. rnrd .rtii;eito à· tàrit'as vigesimas partes dó orden!ldo 

r1u ant.ns fnrnm 0s annos do dito servlco.. 

.. .. , .~~ , ~rést~P.M.~. denoi~,· d·~ a.:slrtnado · este. parecer, é re.., 
!,!1mt1~o;: r.~ .papel~ á Me~a., para sujeitai-os li. deliberacllo do 
o~ilád1. , ti:vo _nó~ioia, .. de.· 11'u'e toram offerec~das duas o~tr11~ 
enw.ndn~ ao mP.smo ,pro,leclo, e, do parecer nllo consta a exi. 
tenchl rle~~as emen'das. · 
· ll·r;,curarei'verfficar no Regimento da Casa, àfim rle' ver 

se h)IVi!i llt'llP" alguma disposlcfto que permitt.ISAe a volta Jm;, 
mort1ntt•. ar• pro.1ecto á . Commisslln. ou qu11 autorizasse qual
tT!ter j)rnvidencia, .. qualquer· medida que,· a um tempo, nfto 
;re,tnrdas~e .o. andamento· do pro,leetQ e permittlsse fossem tQ'-

.!. 

' . 
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mada~ em considerncão as emendas apresentadas á Commls-
s5.o, para auo esta sobre ellas, emit.tisso parecer. . . 

O .llcJgÍment.o é omisso neste ponto. Em taes condiç·õcs, 
St•. Pre&ident.e, t.omei a deliberação de trazer o assumpto ~o 
conhecimento d'o Senado e de endereçar á. Mesa um requerl
mento pura que, ou V. Ex. delibere por si, ou ·consulte o se
natl'J, si ronsent.e em que o projecto, que não- está. ainda sub
metLido li consideração do Senado, volte á Commissão para 
S•1!'cm t•m.adas em consideração as emendas que Já ficaram 
d·J lado, níio só para que a marcha do projecto não fique atar- . 
dada., como, além disso, para quo as reclamações constantes 
dessas P.mcndas, não deixem de ser submettidas ao conheci-. 
mento .:lo Senado o não deixem de ser consideradas poJa Com-
mJssuo. · 

Sei bem que V. Ex. certamente allcgará que o Regi
mento uão cogita desta hypotlieso. Mas, quando o Regimento 
é omisso, penso e entendo, que quem o confeccionou te!fl au
tcmdade hastnntc pnra resolver um caso dcstà natureza, um 
casrJ Jncnnoso·. .· . . . ·-. . 
. Além disto, sob0rano como é o ·sanado, pódE'. decidir em 
um caso dos to. A :·ou a aLLribuicão f.icaria ,restricta o limi
tada, ;;r a hypol.hllSIJ de que eogito estivesse prevista no Re-
gimentu n ahi resolvida por uma disposição taxativa. ;· .. ·· 

Ne~t.as condicõos, vou mandar á Mesa um .requorimento 
JJRra qur seja este pro,i~cto devolvido á Commissão afim d~: · 
serem ·tomadas E'ffi consideração estas duns emendas que·. fo-;. 
ram aprespntadas ·e que não constam do parecer emittido a . ··· 
respeite• deste assumplo. 

'Peço a V. Ex. quo me conserve a palavra para conti
nuar .as minhas considr.raciíes durante a hora do expediente. .. 

· O SI\. Pnll:s!DEN'l'll: - Nós Já estamos na ordem do dia ~ 
está em ciscuss1ío o Orçamento do Interior. V. Ex., entre
tanto, pi.flerá mandar á Mesa o seu requeriment.o, que eu o :.:-~ 
submettc•rei, amanhã, na hora do expediente, á deliberação · 
do ~I!:'IRÔll, . · . . 

O Su. JEiioxYMo MoNTEIRo - Estava certo de que esta~ .. • 
va:nos na hora do expediente. ' . . 

Acrciio a ~xplicação de V. Ex. Nestas condicões, subór
dino~ine e mandarei o meu requerimento á Mesa. . 

· Sr. :Pt•esidente. eu tive occasião .já de fazer um ligeiro 
estudo sobre as diversas clausulas, as diversas · disposições 

· que conftlm o projecto de Orçamento do Interior, e, confesao 
a 'V. E?l' .. Presidente, que nfio tive impresslio agradavel sobre 
va1•ias di~posicões, sobre varias consignações que alli se me 
depararam. · . . .... , , . • 

Ern t1ma. quadl'a' om · que so . grita. de' ;todos os ·lados 
que as finanQas estilo avariadas, cm um.o .quadra em que se 

. clama, por todos os modos, pela falta· de .rccut>Bos pa11a nQI'• 
mali1.ar n situação financeira do rpaiz, parece que não é pro
CI.'dente consisnarctb-se verbas· tão avolumadas para servil)os 
que não são da attribuicão do Governo•· Federal, pa.m. servi
IJOS qne mais devem caber á. economia regional e assim po
dendo diminuir bastante os encargos que oneram oo cofres 
da Nncão. . . · 

Sr. Presidente, quando o paiz atravesso uma crias como 
n que assistimo~, quando os çofre,s publicps se aoha'tn exgo .. 

.· .. 

.. , 

'l;• 

'l .• 
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· .tactos e tolos clamam por augmento de receita, afim de faze~ 
!face ás despeza.s tão avolumadas com os serviços que foram 
feitos, talvez com precipitação, penso que .os legisladores que 
teem o encargo de fazer os. orçamentos para as des;pezas fPU
blicas, devem voltar a sua ·attenção para todas as despezas .. 
que pódem ser diminuida.s o retiradas do encargo federal. 

Cogita-se, segundo tenho lido de diminuir os encargos 
do .Thesouri:> o por outro !alTo, de augrilentar-se a receita., 
E~sas preoauções, porém, seguem caminhos differentes, obe
decem a orien,taç_?es diversas, podendo se dizer q1;1e cada cabeça 
tem o seu crJterJO, o seu modo de encarar a cr1se e de resol
vél-a. Chegamos ao ponto de uma verdadeira confusão, poJ.4 
não se saber a quG orientação o criterio se deve attend,er do 
preferencia. · · · 

· Os grandes financistas do :paiz julgam que o meio de 
J'esolver a crise financeira seria cortar fundo nas despezas,. 
e para isso voltam as suas vistas para os que prestam os seus 
servlç.os ú Nação, diminuindo os vencimentos do funcciona
lismo, sem cogitar si quer. de' que se a crise i::xiste para a 
Nação, muito maiO!' é dia para os ~equcnos, páva os parti
culares e para aquelles que não toem outras rendas sinão 
os limitados vencimentos que percebem. 

Outros financistas entendem ·que o dever do momento 
é fazer novos .appcllos no paiz para novas contribuições, tPara 
augmcnto do impostos,' ~quecendo-sc de que já está. excedida. 
s. limitação d•os tributos !aMados sobre o povo, que j'á. está 
muito sobrecarregado, aJ.Odendo-se mesmo dizer que a maioria. 
dos particulares está viverido com sérias difficuldades, devido 
nos impostos pesadissimos•quo toem obrigação dé pagar. 

Seln ser financista, sem entender de econo~a !PPlitiea 
e sem p1esmo cogitar de finança~:~ publicas, ,penso qúe o meio 
termo .devia ser o adoptado. 

Deveríamos fazer um appellà ac povo, mas buscando re
riursos exactamente. nos serviços que obrigaram o Governo a 
tllo vultuosos dispendios, de modo que estes venham a dar. 
algum rendimento, ainda que modico. 
· Só depois de ,assim se proceder é que deveria voltar as 

vistas para o augmonto das taxações existentes e, só· e em 
t!ltimo oa.so, só mesmo em desespero de causa deveria o Go
verno cuidar de reduzir os parcos vencimentos do funcciona.,. 
lismo . ou lançar aobre elles qualquer imposto novOi. (Apoia~ 
dos.) · 

Mas, Sr. Presidente, parece-me· que não· precisarlamos 
ir tllo· longe. Bastava que, em cada l1!ll dos orçamentos hou ... · 
vesse o criterio, o .cuidado de diminúir o talvez até de elimi
nar verbas que aTi existem sobrecarregando os cofres da. 
Naclio. · . 

··No orçamento do Ministorio do Interior, pol' exemplo, 
vejo, cmtre oútras verbas dignas do re.paro. UmJLde 300 contos 
para occerrer a despozns com a flxacão do lim it'es interesta
duaes. Entendo que estas despezas devem sm• custeadas peloB 
proprios Estados. Mosmo aquellcs que submett.eram estas 
questões no ãdiit.ramcnto do Sr. Presidente da IRJepublica, 
mcsmc. ossos, devem occorrer ás dospezas com esses serviços. 
:Não posso cbmprohcnder como é que o Governo Federal dis
pendt', cm uma ép,ocn de crise tão grave como a 'actual, 300 
oonlos çom us despczas qo fixação do limites intorest(lquncs, 
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.Pnrece-me que o mais acertada seria ·eliminar essa verbd 
e que o Governo, caso tivesse de fazer alguma despeza com "es
ses serviços, solicitasse do Estado interessado a contribuiçl'lo 
precisa para cobrir estes gastos. . . . 

• Outra verba, Sr. Presidente; que me chamou a attençllo, 
c na qual vou tocar com muito medo e com muito receio de 
desagradar a ·quasi totalidade dos Srs. Senadores, a começar 
pelo meu mestre eminente e bem querido, o Sr. Senador Miguel 
de Carvalho. ' ' · · 

Em . iodo caso atrevo-me a. tratar deste ponto,. seguindo· â 
·risca uni .dever. de consciencia que. me obriga a dizer franca .. 
mente o que sinto, em que pese o desagrado _que as minhas 
palavras possam causar. · .· . " 

Refiro~mc, Sr: Presidente, á verba de 3. 500 aontos distri-
. buidos com as diversas casas de caridade do paiz. Entendo, 
Sr. Presidente, cjue esses institutos de beneficencia e ·de pro.: 
'tecção rrier!icem, indubitavelmente, o concurso' do Governo; 
Mas acho que esse concurso, que devia ser prestado preferen
temente pelos governadores dos Estados. porque me parece 
que o Governo da União não tem por dever distribuir os. di.., 
nheiros de seus cofres com a immensidade de casas de caridade · 
que sé espalham pelo paiz inteiro, muitas dellas .não .sabemos 
siquer se·prestam realmente algum serviço de caridade á po
pulação das cidades onde teem suas sédes. Além disto, essa.q 
casas .. de caridade. não apresentam os seus esf.atl~tos·,. seus ,re,. 
guiamentos, seus . compromissos,. riãn demonstram,. tilo pouen, 
appJicaç!lo dos dinheiros que lhes são entt:egues. E la se vl'lo 
3. 500 e muitns contos assim disnersós pelo. paiz, sem .que se 
saiba: qual a utilidade dessa app\ieação, a nlio ser de·.uma ou 
outra dessas instituições de que se tem conhecimento mais 
immediato. · 

'Observo ainda,· Sr. Presidente, que neste orçamento a 
verba "Event1raes·~· fP.m uma dotação vultuosa, tlto elevapa que,· 
certamente, excederá as necessidades que visam custear. · .·· . 

. . Sime fo~se p~rmittido dirigir um aP})ello ao honrado Re_. 
Jator do Orçamento, solicitaria de S. Ex. que voltasse suas. 
vistas para· o assu.mpto e .. Procurasse adaptar .essas dotaçl5e~ á . 

. :sjtuação qUe n6s atravessamos, l?rocurasse reduzir ,quanto pos,. 
sivel, .de· todos os modos, essas diVersas dotações.· de. fól'l)la que 
pudessem os, como seria para desejàr na situaçlto· precarla em 
que .nos ,ac,hamqs, elai:Jorar orçamentos dentro de llmltes .. os 
inais estreitos passiveis de despeza. ; · · · 

' . ,· ' ' ....... ' . . ' ' ,. ' !' ' . '. '. ,• '. '· ' 
.. · . Sr. Presidente, além. dessa observação ;que, venho :addu.., . 
zindo ligeiramente sobre o oroamonto do,interior tomo ainda.a 
liberdade de dirigir um nppello ao nobre relator desse .orca
menta, pedindo a S. Ex. que na di~t.rlbuiollo das verbas reserve 
a maior quantia .possível, mesmo df'lsfalcnndo verbas eomo essas 
de que fallei h a' 'POUCO. que reserve a· maior parcella· possível 
para o serviço .de prophylaxia e para o de saneamento. . 

Sr. Presidente.· é considernvel e ·.e:Xtraordinario o numero 
de. casas dA .caridade one se espalham:> pelo 'paiz. Uma vez 
fmt.o o sr.rvwo de prophylaxin, o serviço de saneamento, com 
mais· intensidade. ellas se dAspnvonrfi.o~ diw·en'snndo as sub-

.- vencõos, c as nossas gerações futurns irão lucrar grande-
mente, · - ... 1 

" 
· ..• 
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Paiz novo como é o nosso precisa cogitar .de dous impor
tantes assumptos, basicos, fundamentaes - o da instruccão e 
o da .saude .. , .· . . . . . . ... . ; 

. Penso que todas as. despczns fe1tas com esses dous servi
coa todos os . cuidados dispensados pelo Governo á instrucção, 
quer" primaria, quer secundaria, todos. os desvelos empregados 
nó serviço M saneamento e no do hygíene beneficiarão, fortale-

· .. cerão a nacionalidade e nos proporcionarão dias de g-lorias não 
só para o .paiz, como para os administradooos e legisladores que 
desse assumpto se encarregarem. · · 

. Por que não esf.abelecer que essês 300contos destiriad'ás aó 
serviço de .fixação de limites inter-estadua·es sejam de'speri
df~qs ·com)l hygierie, com. a prophy)axia,' quer rural, quer ur
bana? Por que ,não estabelecer. que . desses 3.500 e· muitos 
contos distribuídos ás casas de caridade disseminadas erri todo 
o só lo br.asileiro se,iam retirados 50 . . o/o para os serviços de 
hygiene. e. de instrucção. publica ? Quantos beneficias, quan
tas vantagens nã(l adviriam para. o pai1. E. essas despeziis, 
e'. esses 'auxilias feitos ás ca~as de .r.aridade. uma: vez. reduzidos 
com esse prO:posito, n!IQ iriam, dentro de pouco tempo. contri
buir para. que ~s~as'.mesmas casas. de Ç~ridad~. nl'io ·mais :os r~
clamassem e V1vessem com· suas propr1as. ecrmomías e com as 
contribuições da populacão das loc:l!idades onde exereem sua 
accllo. · · 1 

Toquei num assumnto, qÜe vem d~baÜdo desde multo 
tempo.-. o .da inst.ruccão, Obsnrva-se que .no .Brasil - e 

. eertament.e eiri outros palies, .mas não. tenho conhecimento 
.. dO que nelles se passa e, portanto .. refiro-:-me sómentà no 
·nosso ~, ~a um:fetlc)lismQ pela C'oristitnicão .Federal,. quando 
se tratá de. applicar medidas do utiliditde publica. quando se 
trata de applicar medidas que beneficiem a sociedade. 

' ', ' ._ ... .; ' .. _. ' 

Quando, pnréin. sé; trata de violar a Constituicão, de ras· 
gar ag_sua!l pnttina~. de pizar: os seus preceito~. para servir a 
interesMs.polificoA .. para servir.aos caprichos doA Governos, es
se .fetichismo. desaímareeé p . avança-se na estr~da do desres. 
·peito ã Jei, :com o mesino desassombro com que se pratica a 
mai·s .pura das virtudes. . · 

. Tenno · obAt;~rvado ·que . os. teXtos da Comtltnicão Federal 
. têm sido infrin!l'idns rAitemdamente, têm sido violados. com
t,antemenf,e. não s6 ipela Camara dos Deputados, como pelo 
Senado quaai inteiro. opm. o apoio. do· 1Poder Exeoutivo e com 
a san.ccllo.,do Poder Judiclarin. Ma!l est!l infracoão dos .textod 
constituciónaes só se tem dado éruando se cogit.a de um assum
pt.o politico ou ituá.ndo SA.cuida de fazer a vontade do poderoso 
do. dia 1 quando se cogita.de servir aos grandes Interesses dé 
occasili.D, 

· En tive ense,io da acompanhar o~ debates · havidos na Ca
mara dos Deputados, na cerca dp f.rns annos, em torno de uma· 
di~pMiciin orcnmentnrin, q.ue mandava r.obrar o imposto de 
.viação. Lovnnt.nrnm-so, naquelln Casn. diversos oradores, nl
~run~ · t:lefPndendn ~nphi~f.iMmrnt.e a le~nlidndc desse imposto, 
varins outros. hrilh'antes nlilí~. sust.ent.nndn o lnnonilt.lf.ur.in
nn,Jirlnde ·dolló .. Parn se deixar pnt.ent.o n inconstituclnnn!idncte 
do Imposto. n!lo era· preciso ·muif.o esfnrryo d·e oratnria. niin 
eram necessarlos grandes golpes de hermeneutlca - basttiva 
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ler-se simplesmente o texto claro o límpido da Constituição 
Federal. 
. Qualquer politico, qualquer individuo ip,odcria defender 
irrctorquivelmente que se tratava de um imposto vedado, <le 
modo positivo e explicito. pela nossa Carta Constitucional. Na 
Camarn, o imposto passou, na primeira v.otncão, com di.ffi. 
cuidada. So não me falha a memoria, contra eHe votaram os 
representantes de S. Paulo e os do Rio Grande do Sul., 

. No anno seguinte, emprehendem-se nova campanha em 
torno da adop'cão de'ssa medida inconstitucional. São Paulo, 
desta vez, falhou - votou o imposto. Alguns representantes 
do Rio Grande do Sul resistiram. Afinal, a medida vetw .para 
fJ Senado. Nesta Casa, votaram contra os rioSTandenses, mais 
uns dous collegas, de que não me lembro, e o humilde orador. 
. 1\lais tarde, Sr .. Presidente, feriu-se o pleito presidencial 
em um dos Estados da Republica, . · . · 

Depois do voto eleitoral, depois. da apuracão dos votos, 
quan~o se tratava da verificacão de poderes, desavieram-se os 
políticos daquella região. · . · . ··.· · · 

O· Congresso, poder verificador, de accôrdo com. a Consti· 
tuição Estadoal, dividiu-se ficando a grande maioria dos de· 
pulados cont.rarios ao reconhecimento do candidato eleito. 

Impossível era dar-se esse reconhecimento. Vieram os po- ., 
líticos para o poder federal e o Congresso, passando por aima 
da Constituição, violando os seus preceitos, reconheoou o can· 
didato como presidente do Estàdo.. · 

Para esses actos não . ha fetichismo, para esses actos não 
ha difficuldades; quer os Senadores, quer ·os Deputados, cjuer 
o Presidente da R®ublica, quer os ministros do Supremo 'l'ri· 
huna!, to9os caminham, todos cedem, todos dão as m!Los para 
consummar o attentndo contra a Constituição Federal. 

Quand<1, porém, se cogita de um assumpto como .o da 
instrucção primaria, que é distribuído á accão do Estàdo pela 
nossa Constituiciio, ahi o fetichismo, o. receio de desrespeitar 
a Constituição Federal é enorme, cresce de ponto, invade to
das as regiões, absorve a attencão dos Srs·. Deputados, a at
tencão de todos os Srs. Senadores, e jámais se pó de resolver 
esse problema tão necessario á gera'cão actual, tão indispensa
vel á nossa civilisa!)ão, · tão indispensavel ao povo brasileiro 
que precisa ser integrado no verdadeiro conhecimento dos seus . 
direitos e dos seus deveres. · 

Deante desse procedimento eu penso que poíieriamos, os 
legisladores, do mesmo modo nor que desrespeitamos para o 
mal, do mesmo n::odo por que infringimos os preceitos consti
tucionaes para satisfação de interesses politicas e para satis
fação da vaidade, talvez de quem tem o domínio, de quem 
tem o mando, poderíamos tambem. par111 servir ao povo, para 
servir áquelles a quem devemos todas as consideracões, po. 
deriamos .tambem infringir o texto constitucional e adoptar 
como 11m111 das attribuiçõcs da União, cuidar da insttliccão 
publica primaria. . . 

O Sn. LoPES GoNçAr.vEs - Aliás a Constituicão não se 
oppõo. Ao contrario, no seu ar&. 34, diz qile á União competo 
legislar sobre · tudo quanto for relativo ao desenvolvimento 
das artes, doas lettras e das scienciaR. Por conseguion,te, as 
let.tras começam pela· .instt>ucçfíq vrimari(l., Não conheço ne .. 
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.Jl.'huma ~is-posição que se opponha a isso. Estou d'e accórdo 
com as 1déas de V. Ex . 

. . · O SR, JERONYMO MoNTEIRO- O aparte q'ue acabo de ouvir · 
do nosso crr.dncnte collega, constitucionalista acatado no nosso 
meio, leva-'me a pedir a S, Ex. que, como autoridade no as~ 
sumpto ~ ~~m.bro da Commissão do ConsLitui.cão qes~a Casa, 
.tome a IniCiativa de levantar a qu·estão e v1r cafn as su.as 
'luzes, illush•ando os debates, prestigiar um pr.ojecto que 
nesse sentido o obscuro orador assume o compromisso de 
apresentar á consideração do Senado. · 

O SR. LoPES GoNÇALVEs - As idéas de V1. Ex. são con
stitucionaes, porque não off.endem a ConsLHuicão. ~o~ 
quanto á ini•ciativa partir de mim, devo dizer que ha, nesta 
e na outra Casa, outros espíritos superiores e de alto relevo, 
que· pódem. tomar a dea.ntcira desse caso, de que serei ape~ 
nas o eollaborador. · 

0 SR. JERONYMO MONTEIRO -.Sr. Presidente, a despeito 
das palavras, claras c •positivas do nobre Senador pelo Ama
zonas, ainda repito o q_ue disse: o ~etichismo pelos textos 
constitucionaes; os reemos de infringir a ConstiLuição, exis
tem sempre quando se trata de assU'mptos da ordem deste 
de que me occupo e. ó a razão por que eu o feri e adduzi .re
'latos de diversos factos .que mostrei acccnluando que o zelo 
pela Constituição o. o respeil.o aos seus dispositivos só exis
tem quando os assumptos são palpitantes c interessam fun
damente a nacionalidade e são trazidos a debate. 

·:Quo podia .perder, Sr. Presidente, o nosso paiz. si o Go
verno Federal tomasse a si o encargo de velar •pela instru
cção primaria ? Que poderia perder o paiz si adoptasse a 
unidade do accão cm todos os trabalhos de instrucção pri
maria de modo que ·esse ensino obedecesse ao ·mesmo crite
rio, ao mesmo plano, á mesma orientação em ca:da uma das 

·unidades da Focle~ação ? Sói podia haver IJesulta,dos bene~ 
ficos. ,. ' 

Temos observado que em alguns Estados, o progresso da 
instrucção primaria se tem f.cito de uma maneira intensa. 
S .. Paulo, Sr. Presidente, é um verdadeiro exemplo neste as
sumpto. ·Minas Geva.es, :nos ultjrr.:o& tempos, tem vo·Hado 

-tambem a.s suas vi~las, c com mais capricho, pam essa ques
tão, O proprio · Estado que tenho a honra de re·presj)nt.ar 
nesta Casa, nos ultimos tempos tem tido um desenvolvimento 
extraord~nario 'ila sua instrucção primaria e a sua orienta
cão ·é perfeitamente igual á adoptada pelo Estado de 'São 
!Paulo o: 

Outros Esta.dos, porém,' cuidwm pouco da instrucção, 
acreditando talvez que este assurr.,pto seja de sómenos 1m· 

· · portancia e que deve ser x;el.egado para um plano de segunda · 
ordem. E para evitar que tenhamos de observar em algl.!

. mas regiões do Brasiil o analphabetismo em augmc.nto, ·seria 
mais razoavel que o Governo Federal tomasse a s1 este as
sumpto, e unlformizass~ todo trabal)10 de i.nstruccão que r 
primaria, quer· secundaria, quc1• superior. 

0 SR. PRESIDENTE - :Peço licença para intc.rromper_ a 
V. Ex.; mas, :havendo numero para so proceder a votação do 
réquerimento de urgcncia apresentado pelo Sr. Alfreiio E l
tis solicitaria de V. Ex. interrompl')sse as suns considerações, 
afim do que fosse clle submettido á consideração da .Casa,, 
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o sa. JEnoNYMO 1\loN~'E•no - Estou Pl'OIUPto a acceder 
ao pedido de V. Ex., desde que continue com a pal&Vl'll para 
depois de votado. ? requet•imento, ,Poder ultimar. as conside~ 
J•ações que eswu iazendo. . .• 
. à SR. PRESIDENTE - Perfeitamente. 

o Sr. Senador Alfredo Ellis requer urgencia, para, sem 
prejuízo do voto anterior do Senado,' s'!bre ·o!ltras urgenci~8, 
seiam 'immedmtamente submettJdos á d1scussao e pronunCl!l· 
rnento da Casa, os ·orçamentos da Viação e aa Marinha. 
· Os Srs. ·que o approvam, queiram levanta~~so. (P.au~a.) 

1~oi approvàdo. 
•rem a palavra o SI_'. Jeronymo Monteiro: 

' ' 

O SR •. JERONYMrO 1\ION'rEIIIO (Continuando) Sr. Presi· 
· dente, como dizia, este assumpto de instrucção merece do P9· 
der Publico a maxima consideração· passivei. Todos os sacri. 
ficios, todos os desvelos que lhes forem dispensados, só po: . 
darão· prestar ao paiz beneficio incalculavel.· · · · . . · 

Ouço a cadn passo dizer que nosso paiz está cheio de ba. · 
· chareis e de Mtrados e que é preciso diminuir esse numero 

para que os moços possam enLregar~se a ·outros mistéres. 
Divirjo profundamente disto, Sr. Presidente, penso · quil 

quanto mais dii'fundido o ensino, mesmo superior, maiores bf.h 
neí'icios advirão para o paiz. Que importa que todos os bra. 
sileil'os sejam bachareis, medicas, engenheiros ou pharn1a. 
ceuticos? Só beneficias poderão advir dahi. Pelo menos, te. 
rão facilidade e conhecimentos para se conduzirem na. vida. 
evitando muitos males que a ignorancia, que a ausencia das 

. Jettras poderia acarretar.. . 
Nestas condições, multiplicados os- nossos institutos· de 

ensino, mesmo de ensino superior, facilitada a divulgaqão do& 
conhecimentos iitterarios e scientificos de qualquer natureza, 
estes só poderão .trazer beneficias. E' .por .este mDtivo, Sr. 
llresidente, que tive occasião ·de dizer, que .mesmo violando o 

. texto constitucional, mesmo. sacrificando outros serviçOs j)ubli~ 
· cos; temos o dever imperioso, a obrigação de dar aci ~n~inn 
. publico, todas as attenções passiveis no sentido de fortalecer 

a inlelligencia brasileira e melhorar a geracão de amanhã. 
. . ·. ' 

Tratando, como estou, de assumptos que se prendem ao · 
orçamento do Ministerio do Interior e Jústica, não posso· "dei~ 
xar de abordar um outro ·que é. capitalissimo nesse departa~ 
mento: refiro-me ao serviço de justiça dó Districto Federal :~ 
aos serviços de justiça federal nos EPtados. . ' · 

· Ass1sti, penso ·que em 1919 ou 1921, ao, grande trabalho 
empregado ,junto do !J\1 inisterio do Interior, para que fo.sae 
construi da a séde da justiça federal. O Ministro t!e cntlio rez · · 
diversas ·declarações, prpmettendo levar· ·a,'.< eff'eito · es~a· con.:. , 
strucçíío. ·' ·As difficuldades, porém, foram· eneonti•adas ··llOS. 
recursos nece:;sarioR, indispensaveis ai) seu custaio. · · 

Nessa occasíiío, Sr. Presidente, conversando com o ti tu.: 
lar da pasta da Justiça sobre esse assumpto, 'tive opportuni~ 
dade .de dizor a S. Ex, que recursos bavia e de sol::ira· que 
~. Ex. voltasse as suas vistas para disposioões legaes anterio
res,' pois, uma taxa especial vinha sendo arrecadada, talvez, 
éo!lJ ~~~e destino especial. · · · · 
~ . ~ ' ' . 
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S. Ex. recordando-se da existcncia desstl disP.osiLivo le
gal, resolveu lançar mão da quantia, que, aliás, ju não exis

. ti.~ em cofre, porque havia sido distrahida · para outro ser-

vtço.S · P 'd t é t' d d · · tr - " 'I · . ~. r. rest eu e, veso an 1go a a mm1s açao .,ras1 e1.; 
ra, quer· federal, quer estadual, instituir tributos com ap
plicação unica, exclusiva, fazer a sua m•recada.ção 1':1 longe de 
os recolher, e applicar ao fim para que foram creados, em
pregai-os em outras despezas, esquectdos de que, qua.ndo se 
pede ao povo mais aquella tributação, estabelece-se a condi
çiío de que o sacrifício exigido tenha um fim exclusivo, es-
pecial. o • 

· Correm os tempos, os impostos são arrecadados~ recolhi
dos ao cofre commum, empregado seu producto em outros 
serviços; e, qua,ndo se reclama a applicaçiío especial, exclu
iliva e unica que elles deviam ter, respondem - não existem 
mais em caixa; foram applicados em tal ou qual serviço. 
o • Sr. Presidente, não stü como classificar esse acto,· si um 
descuido. si uma .deshonestidade administralivi\, ou ili ume 
il}fide)idade ao povo, qu1:1 tem de se submetter a essas taxa,-
çoes. · . · · . · 
. Com o edifício para a justiça federal, deu-se· exactamen
te esse catio, foi perfeita a, hypothese que se verificou. Essa: 
taxa devia ter applicação especial .. e unica, isto é, na con.: 
st~uc,ção do edifíciO para o ·1''o1·um··da cidade do Rio de Ja-. 
DelrO. . 
. Ultimamente, o Sr. Ministro da Justiça, querendo mandar 

levantar o predio onde deverá ser installada a justiça federal, 
Pl'ocurou, pelas receitas arrecadadas com este fim· exclusivo, 
e nada encontrou, tendo como explicação que os recursos ha
viam sido empr·egados em outros serviços. De modo que a 
installação da justiça continúa a existir de uma maneira de-
plor~vel. . o 

Entrar-se no Forum do Rio de Janeiro e entrar-se em uma 
· espelunca,· é a mesma cousa. Niío ha juiz que tenha uma 
· sala ligeiramente decente, onde, possa receber as partes, que 

viío solicitar os seus despachos, onde· se possa apresentar de 
modo condigno e de . accõrdo com a sua ·representação social. 
As dependencias do Forum, pelas quaes se dividem os carto
:cios ·e se espalham os funccionarios de justiça, siío. a cousa 
mais· detestavel que conheço.- Niío ha conforto; niío ha hy
giene; pouco é o asseio; a confusão é completa. Só quem fre-

. qt.enta estas dependencias da Justiça poderá dizer a impres
siío pessima que recebe sempre que as visita. 

Representantes de um poder publico, como são os juizes, 
jtllgo que elles mereciam, da parte do .legislador, da parte do 

·.Executivo, um pouco · mais de consideração, dando-se-lhe&o 
aquillo a que teem direito, por ei'feito das arrecadações feitas 
sob clausulas especiaes, com o destino exclusivo de dar um 
euutcio mais digno ao l<'ol'um desta cidade. 
· . Assim sendo, mandarei á Mesa um requerimento, em que 
solicitarei informações a respeil.o do estado. actual da caixa, 
que devia ter .sido creada para deposito destes tributos desti
nr.dos á construcção do l<'ol·um, Nas condições em que se acha 
installada a Justiça, os juizes. nem estimulo J?Oderuo ter. para 
exercer, com brilho, a sua funccão. Os funccwnarios, na pro~ 
miscuidade. em que trttbalham, que garantia podem ter para 
a ,guarda dos documentos importantíssimos que lhes são con-.. . . .. . . '· 

, .. . , , .. ..· .. 
.... ,, 
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fiados c que são incorporados aos autos dos. processos, rc. 
presentando, muitas vezes, fortunas eolossaes e direitos vul· 
tuosos· das partes que pleiteiam deante do Poder Judi-
ci~o? . 
· Mais de uma vez tenho lamentado o estado, digo mesmo de 
anarchia, que se nota no edifício do Forum, que não offerecc 
a menor garantia ás partes, porque os funccionarios, deposita
rios de seus documentos, não podem, por sua vez, ofJ'erecer 
segurança nenhuma á guarda desses papeis. 

Penso, Sr. Presidente,· que é um dever indeclinavel do 
Governo, que é um dever de honra do Governo, é um dever 
inadiavel, tratar-se desde logo da construccão do edifício do 
E'orum, sem querar com isso fazer um acto de brilho adminis
trat.ivo, sem querer com isso praticar um acto de benemeren
cia publica. 

Desde que o legislador estabelece perante os seus consti. 
tuintes, que são os seus eleitores, desde que se vae reclamar, 
que se vae restringir um pouco os seus recursos para"fazer 
um melhoramento especial de que carece o povo para a sua 
representação, desde que os leg'isladores fazem este . appello, 
declarando ainda que só o fazem, .porque teem necessidade de 
dotar a Capital do paiz ;ele um melhoramento indispensavel 
corno é este, desde que o Poder Executivo acceita esta dispo
sição e a executa, e um e outro procedem de boa fé perante 
os seus. eleitores, entende •que uma vz arrecadado este im
posto com esta condicão imposta ele que foi m·eado com este 
destino especialissmo, nem um nem outro. si procedem da boa 
fé, teem o direito de allegar que este imposto teve ap.plicação 
differcnte daquillo para que foi creado. · 

O Sn. PAULO DE FnoNTIN - Apoiado. 
0 Sa. JllRONYMO MONTEIRO - Assim, penso que é um 

dever do Congresso e do Poder Executivo trabalharem unidos; 
com uma unidade de acção, forte, decisiva, para que estes 
r·ecursos, que foram pedidos ao povo com a sua applicação 
e&pecial para a construccão da séde da justiça federal, que 
e~ses recursos sejam desde logo, ainda mesmo com o sacrifi
eio do Governo, applicados ao fim para que foram creados. 

E' bem verdade que não é este o primeiro caso que regis
h·amos na administração brasileira. O •Cúes do Pm•to foi or
gani?.ado no g.overno do .eminente e grande brasileiro conse
lheiro Rodrigues Alv.es, para mim uma das IS<randes glorias e 
um dos vultos mais nota veis do /Brasil.. 

10 'Sn. L'OPES GoNÇALVES - Apoiado. • 
0 'SR, JERONY:MO MONTEIRO - 0 (láes dG· •Porto f:oi orga

niz'Rd•O nesse governo, sellldo ministro da ViaQão o nosso •emi
nente collega Sr. Lauro Muller, e ·tev·e tambem uma 'taxa crea
da especialmente para a ·execucão desse serviço~ Essa taxa era 
de oerto vulto e produziu dentro de pouco· tempo sommas 
elevadas. No princ.ipio, como sempre ·acontece,· ·eram as quan
tias rMolhidas a um cofre especial. •Com o correr dos tempos, 
,por uma necessidade do governo, lançou-se .Jnão desses recur· 
sos para despezas outras quo não a construcQão ·do C)áles. 

Em 1913, tendo excródo n cargo de representante da 
Fazenda Nacional junto à Inspectoria de Portos, tivo occasião 
de perguntar por osga renda que devia cst.ar accumulada. IFa,l
JaYn-sc cm milhares de contos depositados pm:a as obras do 

,, 
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Cáas do Por lo. In.terpeHci o inspector do ·Por los, -c]ue mo 
respondeu, muito J'riumentc, não existir nem um vinLem em 
cofre~ Surpreso com aquella resposta, indaguei qual o motivo 
por quo não ·!J<avia aquellc. din:heiro, si ello astava recolhido 
c.om o fim oxclusivo n cleposilado na caixa especial. Disse-me 
com a. maior philosophia, com ,philosophia dos -homens velhos 
que .i ti toem bastante p!':Üiea da vida: «Não se i!lúda. Os di~ 
nheii'O~ são sempre a!'l'ccadados com fins especincs, mas appli~ 
ca-se em qualquer !lO I! :la, á primeira qpe dws·n~. 

Assim foi e~gotado o cuft·e elas e;Jhs rJn porl.o, ·sem- que 
I iv.e~~o •etisa ve.r!Ja tido a applicaçã.o (]ue lhe J'ôm destinada. 
Xão admira, portanlo, que tambcrn es~a verba, c,;so ·recurso 
arreeadado pa1·a â 1:onstrucçfio do :forum tenha tido applica~ 
~ão differen~c / . 

As difficuldndc~ que sobrevieram cm f92l para ao menos 
dal' in:ci-o .~,.s ob1·a~ desse edifício, fOi"Jm de tal maneira insu~ 
p-é;·avllis, que o ministro da Justiça, Sr. Alfredo Pinto, do uma 
nctividacle rara c de grande tenacidade, encontrou embaraços 
tão grandes que não poudo proseguir no proposito .que -tinha 
de leva!' avante o seu pommrnenl.o, de construi!' o ·edifício 
para a justiça ~edcral nesta .cap'ital. · ·' . . 

O roqucrimm}lO que a respeit.o tenho a intenção de man
dar á -Mesa, na hora do expediente, fal-o-ei chegar ás mãos. 
do V. Ex.. . 

As con-siderações que· -acabo de fazer, Sr. ·Presidente, le~ 
vam-mc a apresentar algumas emendas ao· orçamento do in
ferior. Apenas riã·o as envio ,já {L Mesa porque não tive aínd:l. 
tempo de redigil-'aS. . . - -

Era o que tinha ·a dizer. (Jllttito bern; rnuito bern.) 
(Vai ri. ,J(esa o 1'equ.m•·immlto do Sr. Jm·on1JTIIO Monteiro,)' 

-: :Vem á ·1\fcsa, é lida, apoiada e 'posta cm discussão a .se-
guinte · 

EMENDA 

N. 1 · ·' 
' · Verba «Eventuaes,: · 

' ' 
N. 38 - Para continuação dos serviços de demarcacão 

de 'limites· intcr-csta~uaes, 300:000$000 - Supprima-se, 
.Sala das sessões, ~o de dezembro de 1922. -· J eronvrno_ 

Montei1•o. · · . . - _ 
· O Sr. Irineu•.Machado - Sr. Presidente, desde já· envio á 

-Mesa diversas emendas. Como outras tambem jã ahl estão. 
Peco a V. ;Ex. qne, depois de lidas, as submetta a apoiamen~ 
to. Si forem apoiadas, peço a V. Ex. que me conceda a pa~ 
lavra para· discút.ir a ma teria. . . 

Veom 1\ mesa, sã·o lidas, apoiadn·s e postas em discussãQ . 
as seguintes · .. t;:l\fENDAS 

N. 1 
-A' verba 19' - Ai:chivo Nacional: 
·Su1bstit.ua~se a tabella actual, na parte relativa 

cinas graphi cas e de encadernaç-ão, pela seguinte: 
ás offi-

1 inspector techul.co.... . . . . . . . . . . . . 800$000 
t composítpr-paginador . . • . . . . . . . . . 400$tlQO 

, .S. - :Vol. XI 

!l:GOOSdOO 
4:800$000 

a 

. ' 
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1 compositor ele 1' classe ......... . 
1 compositor ele 2• classe .. ; ...... . 
2 encadernadores-douradores de 1• 

classe ............... · ....... . 
1 encadernador de 2' classe ........ . 
i impressor de 11" classe .......... . 
:1 zelador do machínas ..•.....••.•. 
L·, 

350$000 
300$000 

700$00'Q 
300$000 
350$000 
250$000. 

' 

4:200$000 
3:600<$000 

8:400~000 
3 ;60:0•$000 
4:200$000. 
3 ;000$000. 

41:400$0QO 

Sala das sessões, 20 de dezembro de i!J22 . ...:.. 11•ineu Ma-
chado. · · 

'Justificação 

-O memorial abaixo demonstra a justiça da emenda: 
· ~As oft'icinas r;raphicas e de encadernação· do Archivo 
Nacional foram insta!Jadas em 9 de feverairo de 1907 exclu-· 
siviunente para at.tender á ·natureza do servico, visto ser eote 
de grande responsabilidade e SÓ na ·propria repartição P·ode
·rem ser feito. Não sendo perrriittida a sabida de documentos, 
conforme dispõe •J regulamento, e precisando os mesmos de 
re~tauracão e encadernação para evitar a sua. completa des· 
truição pelo cupim, foram creadas as officinas, evitando"se, 
a~sim, o extravio de documentos que muito provavelmente se 
daria se fosse esse trabalho feito i'óra da repartição, acarre-,
tando enormes prejuízos para os cofres da Nação, :pois, do-. 

' curr~entos ha de valor verdadeiramente incalculavel. A pet.
fei~ão, o cuidado e a honestidade com que é feito todo o ser
viço são comprovados pelos trabalhos já executados, os 'quaes 
em nenhuma outra officina poderiam ter melhor execução .. 

l'inalmente, siio officinas em que a producção ultrapassa 
a despeza realizada. · 

-
O inspector que dirige as officinas de typograp.hia e 'de· 

encadernação, além de auxiliàr os operarias . na confecção de 
trabalhos typor;raphicos, de conferir os documentos (o que . 
continuamente se dá), de le.vantar balancete. trimestral, de- · 
mrmstrando .a producção e a despeza, · de registrar, em livro 
especial, os trabalhos executados, por onde se póde ver o ·va
lor de cada um, de apresentar mengalmente á secretaria da 
repartição o mappa de consumo de material e o. existente no 
almoxarifado, de proceder· á leitura de provas e determinar. 
cnmo devem ser feitos todos os serviços, é. o unico responsa
vel .p.or todos os. documentos que 'são enviados ·ás officinós; 
documentos estes que representam. não só alto valor hiato
rico como tambem, conforme acima . foi dito, incalculavel for
tuna; devendo, portanto, o mesmo · inspectoi'I ter o necessario 
discernimento, zelo e honestidade. · ·· · _ 

Deantc. da responsabilidade que lhe incumbe e do ser
viço que. pela escassez de'. pessoal é obrigado a fazer, em um 
cargo em . que não ha actésso, pede o inspector da~ ,._officinas . 
graphicns ·do Archivo Nacional que seus venclm,ento.s 15eja~· .. 

' . 
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. I 
.equiparados aos <lo ajudante do chefe da Secção de ·ArLes da · ' 
Imprensa Nacional. . · 

Tlio de JancirJ, 19 de dezembro de 1922. - Lino No-. 
1'UP.fla . . - ÇJctacil'io Marcello. -· .Alberto Macedo. - Victor Ma
chado. - lgnacío Cupolillo. - Salomão Pereira da, Fonsectl.-. 
J/laqu·im da Fc·nseca. Aresta. - Pedro .4.ugusto da' silva.'!> · 

· Sala das sessões, 20 (]c dez~mbro de 1922. - Irineu. 
JL(u:ltado. 

N. 2 

Verba .21•- Prophyl·a."tia IR.ural- Serviço3 dos Estados: 
Estado do Pará - Onde se diz : 300 :000$000, diga-se: 

500:000$000. 

Sala das sessões, 20 de dezembro de 1922.- Lauto Sodré. 
j 

Justi(icaçãa 

. A emenda é necessaria· e é justa. Muito ha que lucrar nas 
obras que estão fazendo· os medicas incumbido& desse serviço 
cujas vanLagens são manifestas e que já vão dando benefícios 
á população. dos· Estados em que foram creados. O substan
cioso relaLorio do Dr. Sou:r.a Araujo acerca dos trabalhos rea
lizados no paiz, pelos medicas, ·gue funccionam sob sua dire
cção, deixa bem clara a neceSSidade de manLer esse serviço 
em condições de dar os resültados que delle são de esperar, 
desde que lhe sejam dados os recursos sufficientes, para bem 
agir. Não ha como negar, que os governos daquelle Estado, 
tudo fizeram para que, mesmo. com os embaraços financeiros, 
que lhes tolhiam a acção, não viesse a soffrer a hygiene pu
blica. Mas o muito que havia feito pouco era, em face do 
que era preciso fazer. Essa tarefa ficou a cargo· da Prophy
laxia Rural, tal qual a lei federal a crcou. E porque assim 
é, quando se torna indispensavel satisfazer aos reclamos da . 
!JJOi;ml.ação, acudindo especialmente á propliylaxia da lcipra. 
que estli exigindo a insballação urgente de um Leprosario, não 
se comprehende que o Estado do Parâ figure entre os tres 
que menor doLacão receperam para aquellc serviço. O ac
crescimo pedido é um acto de justiça. - Lauro Sodré. 

N. 3 
A' verba 21• - Inspectoria de Demographia Sanitaria:· 
Onde \SC diz: "3 ajudantes. 6:400$ de ordenado e 3 :200$ 

de gratificação", diga-se: "4 a.iudimtes com G :400$ de orde
nado e 3 :200$ de gratificação", rectificando-se o total. 

Sala das sessões. - Benjamin Bm·roso. - Soares dos 
Santos. - Vespucio de Abre!L; - Marcilio de Lacerda. ....o 
lusto Oherm.ont. - Lauro SodrrJ. .... 

. Justificação 

A-·pre.scnte .emenda -se :iustifica com os proprios serviços 
da Inspectoria Démographica Sanit.nria. Os serviços dessa 
inspectoria são de imporLanoia capital e crescem di.a a dia,, o· 
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que sobrecarrega o pessoal delle incumbido, já por si âefi .. 
ciente. · 

O augmento de um ajudante que não sobrecarrega a des
peza vem sanar esse inconveniente existente, razão pela qual 
acreditamos merecer da illustrada Commissão .o seu parecer 
i'avoravel. · . 

· Na rubrica 21 - Departamento Nacional de Saud.e Publ!
co. - no Scrvico do Enfermeiras "·Pessoal", onde se diz 33 VI
sitadoras do hygieno com a gratificação de 350$000, .d!ga-~e 
33 visitadoras de hygieno, ordenado 233$332 e grat!f!ca•;ao 
H 6$666, sendo conservadas nesses lugares as actuaes VISitado-

•·ms que concluíram o curso intensivo de llygiene. 
Sala das sessões, 20 de dezembro de ,1022. - Jeronymo 

.:.1/0IItciro. . · 

htsll{icação 

- · Justifica-se a .medida pelo facto das citadas visitadqr~s t~- . 
rem sido submett1das a co'ncurso e dado prova de habihtaoao 
para as referidos lugares tanto assim que receberam o certifi- · 
cacto que lhos foi conferido pelo director geral do Departamen
t.o Nacional de Saude Publica. 

Além disso uma vez que ·se especialisaram como visitado~ 
· ras da Saude 'publica· .não lhes seria facil encontrar collocacão 
fora dessa repartição; sendo de justica que ficassem providas 
definitivamente desses lugares, uma vez que não traz augmen
to de despezas no orçamento. . · · 

Emendas á ·verba 37 - Subvenções - no Pará: 
Escola de. Odontologia ......... , . .'........ 20:000$000 

Senado Federal, 20 de dezembro de Hl22. - Lauro Sod1·6. . ' 

JusU{icaçiio 

Volt.~ n pedir á Uni~o esse auxilio pa1:a um dos mais uteis 
esLabelemmentos de ensmo do Pará, mantido gracas aos esfor
ços e dedicação de mestres compot.enf.es o á boa· vontade de 
rtlunmos que ·nelle se preparam. Quando pela primeira vez fiz 
a solicit.aoão desAO auxilio disse quanto bastou para que fosse
possivel ter-se idéa certa c bastante do que é essa escola e do 
que vale e faz. · · 

Que me sc,ja pcrmil.f.ido aqui e agora apenas lembrar que 
é neiJa que mestres e alumnos fazem a ass1stencia dentaria á 
infancia das escolas publicas do Estado, servico de manifesta · 
utilidade e que é prestado sem nenhuma remuneração . .:..:.. Lau-· 
1'0 Sodré. 

Emenda - Verba 37 - Subvencõcs: 
Acrescente-se: 

Escola de Medicina do Pará . . • . . . . . . . . . . . . 20:000$000 

Senado Federal, 20_ do dezembro de 1022 •. 1 Lau1•o Sodr.tJ. 

Justificação 

A JTP~nda; foi. ~o correr,. ela elàJ:Io,ração .: d'o m·~amento rio · 
rnn_o pussado JllStlfiCada de sorte a merecer O pal'Mel: dá C~m-
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!nissão de Finanças c o voto do Senado a ella favoravcis. Tra~ 
ta-se.de uma escola de ensino superior fundada por iniciativa 
de um grupo de profissirmnes, que com dcdicacão e muito zelo 
vão mantendo esse estabelecimento destinado a contribuir para 
a olevac;ão moral do Estado. :E'ôssom outras as condições finnn~ 
ceiras do Pará c o seu thcsouro bastaria para custear essag 

· rlespczns, manl.cnclo essa Escola sem pedir os auxilios dtt 
União. · 

Vale .em todo caso lembrar que outros Bstados da !cede~ 
ração, e prosperas, estão no goso de benefícios de todo pont.n 
identicos ao que a emenda pede para o Estado do cxl.rorno 
Norte. · 

. N. 7 

Verba 37 - Subvenções ·- Nn Pará: 
Liga do Ensino, 20 :000$000. 

·Senado ~"ederal, 20 de dezembro de 1922. -I;auro S~dré.; 

Justificação 
' 

· :A Commissão de Finanças do Senado acceitando os fun-
damentos em que assentei essa emenda offerecida ao orça
mento para 1922 appro:vou o parecer do Relator, que lhe foi 
favoravel. Este parecer mereceu vo~o approvador do Senado. 
A Liga do Ensino do Pará ó uma associação creada para o fim 
dc promover o derramamenl.o do ensino no seio da classe po
pular. E vae se desobrigando dessa tarefa, mantendo diversas 
e~colas para creancas pobres e adultos na· capital· do Estado 
e seus arredores.· Si é sincera a preoccupacão de dar combate 
ao analphabetismo, que é entre nós um tamanho mal, nada 
mais justo do que ,auxiliar os que. estão empenhados nesRa 
causa contribuindo com seu esforço pat•a ·a cura desse mal., 
-· Lmti'O Sodré. · 

N. 8 

A' verba 37' - Subvenções: 
Faeulilado de Direito de Nic.theroy, a subvencüo de réis, 

50:000$000. ' . . 
Sala das sessões, 20 de dezembro de 1922 ciUo de· 

Lace1•da. · . . 
Justi(ica~ão 

A ~ubvencão proposta ~e desf.ina ao unico ostabelecimen
tr' de ensino superior existente no Estado do Rio de Janeiro, 
actualmente installado em um edific.io sem capacidaile e que 
reclama melhoramentos que os l'ccm·sos ordinarios da facul-
dade não comportam_._ · 

N. 9 

A' 1verba 37' - Subvenções: 
- Auxilio ao Circulo ele Impt•ensn, com séde nesta Cnpilnl, 

20:000$000. 
Sala das sessões, 20 ·de dezcmbt•o de 1922. - Soares· dos 

Santos. - Ves)Jucio de Ab1'eu.. - Godo/'l'edo Viannn. - Lau
rc. Sodrá. - Ole(ln1'io Pinto. - Paulo da F'rontin. - Sampaio 
Corr&a. -João Thomé. __ -
' ' . ' ' ' 
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Justificação 
1 O· auxilio que se propõe nesta· «emenda é para uma asso

ciacão que o merece inteiramente, embora não dato de -longo 
ttJmpo a sua fundação. Tua ta-se, realmente, de um gremio de 
classe, com fihs elevados de ordem social, como se ver:ifica 
J)elos seus estatutos, .iá duas vezes publicado~ no Diario do 
Conaresso, quando teve o Senado de se pronunciar sobre o pro
,iecto, que approvou, reconhendo-o de utilidade publica. O 
Circulo do Imprenso. agremia unico.mente prol'issionacs de im
prenso. de absoluta idoneidade, amparando-os moral e mate
rialmente, quando o mereçam. E' digno, portanto, da a.iuda 
ao J;lOder publico; tanto mais quanto a sua cong·enere desta 
Cap1tal, a Associação Brasileira de Imprensa, desde muito 
VIJm sendo subvencionada e ainda agora o é, no orçamento· 
em estudo, com a mesma importancia fixada na presento 
cm,enda. 

Sala das sessões, 20 de . dezembro de 1922. - 1! espuC'io 
de Abreu. 

N. 10-11 
Onde convier : " 
Subvenção á Escola de Pharmo.cia, eni Goyaz, 1 o :'o00$000. 

. Sala das sessões, cm 20 de dezembro de ·1922. - Ramos 
Caiado. ~ Hermencaildo de llforae.L - Oleuario Pinto. 
'• 

· . Justificação 
: . 

E' d.e grande importancia subvencionar a Escola de Pilar
macia de Goyaz, onde poucos são os institutos de ensino su
perior, e onde uma numerosa 'f.lOpulação de brasileiros Iucta 
contra toda a sorte de difficuldades de communicação,. e de 
instruccão que toem sido na Republica prodigalizadas a um 
grande numero de Estados felizes, estabelecendo com as exce
pcões -· desigualdades, contrarias aos interesses do paiz e ao 
r!!gimcn da nossa ConstituiQão. · . · 

N. f2 

.verba 37• Subvenc.ões - Distrtcto Federal. 
Acorescentc-se: 

.Abri!~'~ .Thercza de Jesus, para a infaneia des-
valida .. .. .... . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . 24:000$000 

., S~la .das sessões, 20 de dezembrd de f 922. ...:..... Jeronymo 
monte1ro. ' 

Justificação 

' . O Abri,go Thereza de Jesus é uma instituicão de cari-
d~de. com o fim de internar, educar e regenerar a in1'an
CJa desvalida, possuindo para esse fim dous predios á rua 
Jbituruna ns. 89 o 91, sendo que nesto Já se acham asyla
,das ftô crianças do sexo feminino. · 

.A a.daptação do o·utro predio, para inst.allacüo do depar.:. 
tnmento masculino e ampliacão do cm funccionamento, · se· 
fará dentro cm breve, ficando ,com eapacidnde para abrigar 
~oo criancns. · 
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íA. approvação desta emenda é pois, além de um auxi
lio, um mcentivo . ao progresso de uma instituição de cari
dade •que, tendo apenas tres annos ele ecxistencia, já presta 
reaes servicos á infancia 1desta Capital. 

' Sala .das sessões, 20 de dezembrd de 1922o - Jeronvmo 
, :11 onteiro o 

. ' 
Onde convier: 
Os praticas de pharmacia da Policia Militar, pharllla

ceuticos diplomados, segundos-tenentes da 2• classe, passa
rão a denominar-se scgundos-tcncnl.cs p·llarmaceuticos au
~i!ia~es da Policia Militar, com funcções e regalitts identi
cas no pharmaceutico efioectivo, sendo incluídos no respe~ 
ctivo quadro, em ilaso de vaga, independente de novo con~ 
curso, desde que ,iá tenha satisfeito essa exigencia re!l'lllll~ 
mentar, e ·terão esses funccionarios os mesmos vencimentos 
que percebem actualmente como praticas .. 

Sala das sesl'ões, 20 de dezembro de ~922. - Euseb(o 
rle Andrade o • 

Justificativa 

O quadro de . praticas de I>harmaoia da Policia Militar 
foi creadl) pelo decreto legislativo de 31- de janeird . de . 
1922 o Essa emenda é um assumpto de technicologia miJi~ 
tar, j.á estudado pela Camarao Por esta emenda dá-se. aos. 
praticas de pharmacia, que estão em condições especialissi~ 
mas de ordem ·militar, a inherencia, determinadas funccões 
e honras na corporacão, identicas as que descriminam para 
os 1dentist.as auxiliares o art. 30 lettra c. combin~do COIJl o 
art. 32 paragrapho unico do regulamento em VIgor. · 

Assim, na Policia, existe um 2• tenente dentista auxi
liar, .que. concorre a escala de serviço co'm grande vantagem 
para a cprporaçiioo cumprindo todas as obrigacões dos se
gundos-tenentes éffectivos. O quadro de pharmaceuticos da 
Policia é cdmposto de tres segundos-tenentes, unicos a at
tendcrem o· ser.viço pharmaceut.ico, na média de ffl oOOO 
pessoas. Mesmo com rigorosa· economia ,geral do Paizo aca
ba, ha 15 dia:s, de ·ser sanccionada pelo Governd, a resolu
ção legislativa da Marinha, augmentando todos os postes ·do· 
quadro phnrma'oeutico, · afim de ev.itar a desorganização e 
pre,luizo com a deficiencia de meios, para resguai'Idar a sau~ 
de dos officiaes e marinheiros o · . 

. Sala das sessõe$,. 20 de dezembro do f922 o - Burebio 
'tle AndradP.. · ' 

• Onde convier: 
No 14 

0
- E' COI)C'edida ú Associação Central Brasileira de Cirur

gJoes-DentJstns, com sédi!o nesta Capital, a.>' subvenção de dez 
con.to.s de réis para auxiliar a ·publicação do Bnletim Odonto~ 
loatco. · 

Sala dn~ scsAôr.so 20 >de dezembro do 1922 o - Irinev. Ma~· 
r.h.a.do, 

·' • · I ·- · • I 
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Jus l i[icação 

Todas as associações scientificas desta Capital são auxi
liadas pelo Governo da União, não só com determinadas quan
tias, como Lambem com séde gmtuita, franquia postal e tele·· 
graphica, etc. ' 

A Ass.ociação Central .Brasileira de Cirurgiões-Dentistas, 
funccionando ha doze annos e· mantendo ha dez a1mos a publi
cação do Boletim Odontoloaico, com grande sacrifici.o, ainda 
não obteve o menor auxilio do Governo, não obstante já ser rr.-· 
conhecida de utilidade publica, c ser a representanle legitima 
da classe odontologica brasileira. 

Ainda este anno, querendo concorrer para o maior brilho 
da nossa commemoração do Gentenario, esta associação publi
cou um numero especial do Boletim Odontoloaico, com 520 !pa
ginas c mais de iOO clichés c cujo exemplar acaba de ser offe- '\ 
reciclo á Bibliotheca do Senado. Esta revista montém permuta 
com todas as suas· congencres estrangeiras, sendo o orgão da 
odontologia brasileira. 

A Assoc.iacão Contrai Brasileira de ·Cirurgiões-Dentistas · 
acaba de, por iniciativa propria e sem onus para o .Governn, 
iniciar uma grande campanha pela creaçíio da Assist.encia 
Dentaria InfanW; qur vir(t prest.nr ~>ranrlc8. •SI'rvicos ás nosaas_ · 
c~:eancas pobres. . . · . , 

E' justo, portanto, que o Governo au~ilic csf.a aAsociação 
.c;cientifica que, pela su.a propria n:t)'.ureza, não' dispõe de re
cursos. e assim fazendo virá concorrer para o maior desenvol
vimento das ·Jetras odontologicas em nossa patria. 

· Sala das ~essões, 20 de dezembro de 1922. - Irineu Ma
citado. . · 

Onde convier: 
Art. Fica e.q.uiparado,; aos escreventes juramentado~ 

dos carteiros ·da Côrte dll Appellação, para torlos os effeitos 
de. direito, os dous escreventes juramentado~ mais Mtigos de 
cada uni dos cartnrios das Pret.orias ·Civeis, que estiverem em 
exercicio oÍJ Jegalment.o licenciados; cont:ando-se a antigui · 
dadc, na classe. 

Art.. Or!l'anizado o respelltivo quadro. em virt.ude ·do di•~ · 
post.o ao .arf.. anterior, as vagas que se verificarem, serão 
:posto ao art.. anterior,. Ri! v.agns que .se verificarem. serão 
considerados cxtranumerarios ou addidos e, as':~im, pret,eririio, 
obs·ervado o mes•mo criter.i<i· de antiquidade, os que forem no
meados~ap6s a execução da- presente lei. 

Sala das sessões, · 20 de dezembro de i 922·. ,.:__ Mne!f Ma-
chado. · 

Justificação 

TA: cmnnda Astá justificada · pela seguinte exposicilo da 
motivos, offerccirla pelo~ inter·cssadoR: 

c:Exmos. Eh·s. membro~ do Congresso Nacional - o~ 
:11Rerevente~ .iurnmcnt.adns ~~~~ Varas e 'Pretnrins · Oilveis' rlo 
Di,l.t•ict.o Fcdcrnl. roprr.sonf.ndos prl:t comml!!flito libn!xo assi
gnadn ví'm perante o ICiongrc.sso Nacional Rolicitn·r como um 
neto do justa reparação, n suu cqu ipnraciio aos escreventes 
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·· J~ramentados d.a Côrte de AppcUacão, que, por sua !Vez, em 
VIrtude das disposições da lei .n. 3. 761!, de 7 de janeiro do 
1919. foram equiparados ao& funccionarios da secretaria du
quelle tribunal, sendo, assim, .pnra todos os effeitos,. conside-
rados funccionnrios publko-; da União. . · 

Não é mist.ér insistir na identidade dos cargos e das fune .. 
cões dos escreventes do dito tribunal, c as dos supplicantes. 
Uns e outrns são anxil inrc;; neccssarios á administração da 
Justiça do Districto iFedcral nos tcrnios do ·~ 3• do art. 3• du 
art. 10 do decret:o n. 9:2ll.3, de 28 de dezembro de HJI11, que 
reorganizou a Justiça do Districto Federal c continuou •Jill 
vigor. . 

Não ·ha negar a omissão que com relação nos direitos o 
proventos que assistem aos escreventes juramentados, se nol.n 
na actual, como nas anterior e:; leis de organização judiciaria; 
omissão que não só constitue uma flagrante injustiça .. parll 
uma classe inteira, de funccionarios reconhecidos como no1-
eessarios ao serviço publicr:. da administração da justiça da 
Capital da Republica, como constitue ainda uma anomalia fri
sante, um defeito organico. s1 assim se póde .dizer, da Orgaili· 
zacão Judiciaria. que ao c.,ngresso Nacional na sua elevada 
miS!'i\o de legislar e corrigir a legislação anterior, cabe sanar .. 
restituindo ao apparelho .iudiciario o seu perfeito funcciona
mento, e fazendo rcparaclh) a um grande numero de pequeno~ 
obreiros, que representam, l•ntret.anto, os globulos vermelho~ 
da seiva 'que circula nas arterias do organismo ,judicial. • 

Os escreventes .iuramentados apezar de reconhecidos ern 
lei como funccionarios púb!JCos do Departamento da ·Justica 
não'obstante estarem sujeitos a ob1•iaações e devere,ç imposto;\ 
nessas mesmas leis, como ~c verifica do citado decret.o numer~ 
9.263, nos arts. 38 e 39. ~ 2", sem embargo a'inda de terem 
um titulo firmado pelo Minisl.erio da Justiça cm nome do Pre
sidente da Republica, de ru.in. nomeação pagam o comP.etento 
sello no Thesouro Nacional, e supportam todo onus e rAspon
sabilidades do serviço pnn:ico. não obstante aiRda mais se
rem legalmente oompromi%ados perante ·os juizes com quem 
servem: subst.ituirem aos r.r,crivães em seus impedimentos e 
serem encarregados de torb serviço dos cartorios, como tudo 
é expressamente determinado no allndido decrelll. são en
tretanto, considerados corno ·inl1'!Mns da Justiça, pois a tanto 
equivale certamente a sua qualidade de simples empregalfus · 
·particulares dos escrivães, nenhuma romu,nernciío ·prrcebem 
do Thesouro, o, o que é mais, nenhuma recompensa ou ga. 
rantia.. proxima ou 'futura .. lhes dá o Governo do paiz pelo 
onus de que os sobrecarrr•gn. · 

A Commissiio de· Legislacão c Justica· da Camara dos . 
Deputados, cm luminoso parecer sobre o assumpto, de 1~ ·de 
agosto da 1909, diz fextualrr·cnte o s.eguinte: .. 

- cNão se compreher\d9 'realmente, que se.iam os escre~ 
vent.es .iura:mentarlos considerados (unccinnarios 'publif!08 
f.enham seus titulas do nomeação, que Nws impõem ol1rioaçõe.ç 
'definidàs cm lei, e pnr pnrtc do E~tndo não lhes• seja do.vW 
a IIiinima remuneracão.) 

E mais adiante: 
- «E' evidente a lacuna srRRivcl ria lcgislaoão cm IVI~or 

quanto á devida rcmunera1;uo dos escreventes juramentados, 
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funccionarios do fôro, com deve1•es prescriptos e obrigações 
expressas em lei~. 

O <lecrcto n. 9.263, de 28 de dezembro. de, f9ff, que a 
actual organização da justica local do· Dist.ricto \Federal, traz 
as seguintes disposicõ•es: · . , · . 

«Art. 10. São •funcciouarios auxiliares da· administração 
da Justiça do Districlo Federal: 

Os seguintes serventuar;os e empregados da Justiça: · 
§ 3.' Os escreventes jt1ramentados e oí'ficiae~ de justic!l 

necessarios ao servi~o. . . 
Art .. 5G. Os juizes, funccionarios do ministerio publico e 

empregados da jusLica do Districto Federal perceberão os .ven~ 
cimentos da tabella annexa. · 

Art. 54. Os funccionarios. não inclui dos ·na tabella an
nexa só percgbem custas taxadas · no respectivo regimento, 
pelos actos que praticarem.~. · · 

Os escreventes juramentados, funccionarios auxiliares 
da administração da justi()a, ex-vi do § 3' do art. fO supra 
f.ranscripto, não estão inclnidos na tabella annexa a que sr. 
relere o art. 5,4 e nem tã.1 pouco o .regimento de custa em 
vigor taxa qualquer quantia para os act0s praticados po:.
elles, omissão essa tanto mais lamentavel quanto prejudi
ciàl aos. direitos reconhecidos desses funccionarios, menos 
felizes que os officiaes de .iustiça, que ali teem estipulado o 
quantum para os actos do seu officio. . 

Os illustrados desembargadores da .COrte de Appellação 
manifestam-se. unanimemente pelo reconhecimento dos di
reitos dos escreventes juramentados ·- a rna equiparação 
ao funccionalismo publico da União - declaraildo o desem
bargadOr Saraiva Junior qne, com isso, o poder competente 
cumpre apenas o seu dever para com modestos, mas effica-
:;es auxiliares da .iustica. · · 

O desembargador Celso Guimarã~3 declara, referindo-se 
aos escrev.en~es juramentadC's, «quer . remunerar o servid.ar 
e garantil-o na sua funcção é assigural' a boa marcha do.q 
scrvicos do Estado,) · 
. O desembargador Montenegro afJ'irma que esse reconhe

cimento é do vantagem para o regular funccionamento dos 
r~artorios c para a admini~LJ·ação da justióa. supprimindo uma 
lacuna da .nossa Jegislaoão em favor de fuiiccionarios com as 
responsabilidades, ,mas sem as aarantias e proventos. da fun~ 
cr;ri.o. · 

O desembargador Nab,Jco de Abreu ' reconhece qu1,1 elle 
constitue um relevante serviço prestado tí administração da 
justiça desta Capital; e bem assim, pensam os desembarga
dores Ataulpho de Paiva, Dias Lima, .· Pitanga, Lima Dru
mond, Bulhões !Jedreira. En6as Gaivão, iRI)ja Gabaglia, Mou
J'a Cnri.ió. Diogo Macliado, ·Sá Pereira, Cioero Seabra, Tm,qua
·to <lc FigueiredQ, Larnounil.lr Junior e Moraes Sarmento, pro
Clll'ador geral do Districtn. ouJos pareceres seria longo 
t.ranscrever. · 

O.s supplicnntes, firmado1S em direito claro e ins.ophima
;vcl, como tí sucicdado ficou demonstrado na exposição 
stl)Jra, voem, rcspeitnsamont 1':, perant.e o Congresso NMional 
ploit.cnr como um acto de plonn e inadiavel .iustica, a corri
gcnda do.s leis de organiznr;ão judiciaria, na parte referente 
no~ escreventes juramentado~, cessando n ·anomalia de oxis~ 

' . 

I. 
r ,. ·-



SESSÃO EM 20 DI~ DEZEMDDO D!l 192!: 91 

tir na admin!istracão da .i usllca uma clilsso de funccionarins 
publicas reconhecidos cm lei 0omo taes, mas que não gosam 
da ~enor garantia, na~ .sq_as obrigaç_õc~ e respon~abilidades1 
e ·CUJC futuro d~ servtdoro; da Nacao está inteiramente a 
merc6 do arbitrío de uma entidade particular que os admitte 
remunera c dispensa sem a menor attenção pelos dispas!~ 
tiJVos Jegaes c pelo acto do l\línisterio da Justiça que, em no
mo do I>ros)dente da -Republica, clilpede os respectivos titu-
las de no1r.cação a esses funccíonarios. · · 

- Os supplioantes . pedem venia aos diS'Ilos e lllustrados · 
-representantes da Nação para ~ubmetter a sua douta apre- . 
ciação o incluso p:rojecto. - A com missão: Oswaldo de Sal
âanha da Gama. -· José ae Oliveira Galvão. - Waldcmi- · 
1•o lJlitanda. - A's ··Comntissües de Co.nstJtuiçãiJ e Justiça e 
do Financas. · 

Sala das sMslies, 20 di:J dezembro <!e 1 !!22. - lrineu .ilfa-
cnad6. . : . . .. . ' ' ' . . . 

N •. 16 

Onde convier: 
«Os .actuaes ensaiadores do Laboratorio B-roma.iologice 

do Departamento Nacional de Saude Publica ficam conside
/ rados funccionarios publicos para todos os effeitos .> 

· Sala das sessões, 20 de dezembro de 192'2, - Marcilio de 
· Lacerda. 

Justificação 

Con&'iderando que,: 
1", a presente medida nenhum accrescimo de despeza traz 

para os cofres' publicos por sereiJl funccionarios de um qua:. 
dro já existente; 

2", os actuaes ensaiadores já contam perto de dous anno.s 
de servi!)os prestados áq_uelle laboratorio, com de;·empenho 
satisfatorio de suas funccoes, sendo admittidos após provas de 
capacidade; l 

3•, •a elevada significação moral e technica. dos .. servicos 
a elles confiados .Iião ·comporta funccionario&' éontractados; 

· , 4', ás suas funccões são de natureza permanente e indi~~ 
pensaveis á fiscalização de generos alimentícios. · 

N. 17 
. Onde convier:· 
O art. 78, paragrapho· unico, do ~ecreto. ~· 11.•530, de 

" 18 de marco de 19•15, passará a ser ass1m red1g1do: 
«Nos Estados em cuja Capital não houver gymnasio man

tido pelo Governo, as. ·congregações dos _institutos ~up_eriores 
eqi:Jipilrados aos offimaes pod~m orga_m_zar comm1ssoes de 
examinadores do curso gymnas1al, pres1d1das por um prof~s
sÔr da Faculdade. Estes exames são validos sómonte peran~e 
o. academia. que os instituiu,:. 
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., 
Justificação 

. A emenda visa corrigir um ·evidente erró . de redacção di)· 
. pnragrapho unico do art. 7.8 do decreto n. i:l'.5~0, de 18 de] 
maroo.do 1915.· . 

As capitacs dos Estados constituem centros naturaes 
de maior desenvolvimento que as demais cidades, nos diffe~ 
rentes ramos da actividade social, e só quando dotadas de in. 
stoitutos na natureza dos referidos no dispositivo legal citado· 
devem dis•p;ensar, por. desnecessaria, a efflcaz ·providencia que 
no mesmo dispositivo se contém. . 

A restriccão alll feita, subordinando-se á. oircumstancia 
a existencia de taes institutos em qualquer ponto do territo
rio do Estado, desattende visivelmente aos ·elevados intuitos 
da lei e só por um vicio de redacção se póde. eoop.Jicar .. Em 
taes condições,. a emenda por si mesma se justifica, de modo 
cabal. - Marcilio de Lace1•da. · 

. . . ' 
N. 18 · 

' ........... -. 

Fica o Governo autorizado a crear um posto da Inspe. 
c!.oria Sanitaria Fluvial, na cidade de Foz do Iguassú, Esta
do do Paraná, identico ao de Porto ·Murtinho em Matto Gro&'SO, 

Justificativa 

A exemplo da fiscalização. sanitaria do porto de Manáo8 
'e do ·Porto ·Murtinho, torna-se necessaria e urgente a creacão 
de uma Inspectoria Sanitarla na cidade de Foz· do Iguassú, 
·annoxa ao Serviço de Defesa Sanitaria Marítima e .Fluvial. 

A cidade de Foz do Igí}assú é um porto fluvial, situado 
entre as fronteiras' argentina e paraguaya, sendo porto for· 
cado de todos· os navios ·estrangeiros e nacionaes, que fazem 
o percurso do rio Paraná. · 

Assim sendo, as possibilidad~s de invasões epidemlcas são 
· constantes, como varias vezes já tem aconteci.do. maximé por 
não hayer naquell,a longinqua região a menor vigilancia. sanl-
ta~la. · 1 . •. • 

' Oom uma despeza diminuta se •evitarão taes invasões cpi
demioas, as quaes1 .além de suas consequeneias funestas para 
as populações, trazeiÍ\ maiores .sacrific!os materiaes para -a .. 
Nação. ·. · · . 1 

Sala das sess!íes, 20 do dezembro de 1922. - Carlos Oa-
valcanti. -'- Affonso Camaroo. · . 

N. 19 
OndiJ convier: 
ArL Fico restabelecido, com os vencimen!.os elo nma-

nuensr o mnis vantagens actuar.s, o cargo de sub-secrcthrio 
do. Collesi•J Pedro II. 

Art. Para o provimento do mencionado cargó será 
nprov<'itadq :o. amanucnse dQ mesmo collesiq que está supQr ... 
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' int.•ndendo a secretaria da sccc·ão do internato e cujo cargo. 
ficr.rá exf.incto. · · I 

Sah tias sessões, 20 de dezembro de 1922. -. Carlos C a· 
valcanN. - Affonso Camargo. . 1 

' ., 
Justi{'icação 

.. . 
e~msiclrrando que o decrelc n. 1 L 530, do 18 do .marco 

de 1015. que rege actualmente o ensino secundaria o supe .. 
rim• da Jlepublica, no .§ 1" do art. 128, exceptua do quadro 
d(1· fuucrionarios determinados neste artigo o Collegio Pedro 
IT, cuja r.aministraciío obedece ao quadro constante do ar
tigo !,7 ;Jo regulamento a~ provado pelo decreto n. 8. 66.0, de 
5 cir, abril de i 911; ' 

· Considerando que só por inadvertencia a nota apposta á 
tahella lle v'encimentos mandou supprimir o ·cargo de sub
.s('treta!'io existente pelo l'€gimerr de 1911, o que só deveria 
accnlecrr cm" relação aos ·institutos de ensino supérior; 

. Considerando ainda que essa diversidade se baseia na 
oircwmtnncia peculiar de abranger o éollegio duas secções 
separada,, tanto que não se. mBndou supprimir um dos lu
gares de bibliothecario, mantidos em dUplicata, quando nas 
faeuldadr~ só ha um funccionario dessa categoria; 

Considerando que o serviço da secretaria do collegio não 
pódo prr:~r.indir, ao menos, de um sub-secretario que super
lntr·nda cs trabalhos a cargo do internato, com o archivo re
lativo á :frequencia e exames da secção no longo periodo de 
11!57, data da. sua creaçiio até a presente época; . 

Considerando que esta necessidade imperiosa foi reco
nheeida rwi:J Congrcgacüo do on!legio, inserindo no regimento 
intnrno, ~pprovndo pelo Conselho Superior do Ensino, a dis- . 
püsirão dfl' ·art. 295: Um dos amanuenses, por designação do' 

1 
• 

dirr.êt.o:• ,1m·á ·a seu cargo a. superintcndencia dos serviços da 
sccret:l:'in d'o internato, sendo, porém, obrigado a moldai-os 
pelo~ do externato, recebendo do secretario· as in~truccões 
;prt•cisas, enviando a este todos . os officios que devam ser di
rigidos 1!• autoridades superiores, remettendo-lhe as folhas 
d•l ponto, bem como as contas neoessarias; . · 

C:msidcrando ·que a bem da disciplina e regularidade do 
s2rvi~o, deve ser normalisada a situação provisoria, assim 
cri!nda, e que não p6de perdurar indefinidamente; 

Finilment.e considerando que o restabelecimento do re
l'eri.do ~n1•go 1\ uma modida que se impõe pela necessidade e · 
br.a marcha da administracão, sem augmento de despeza, por 
isf.ro que. ~erá custeado pela verba do cargo· de amanuens6 
qutl ora ~c extingue: é de inteira justica que o Congresso Na. 
cionnl npprove a emenda supra. · 

N. 20 

iAccrescento-se onde convier: 
Art.. Aos candidatos á mal.rlcula na Escola Pol:yiechni-

ca e estabelecimentos Elquiparados no anno de 1923, ser~ :per
mftt.ído prestar o oxao1e .. vestibular, Jnpendente do certif,ica. 
do de ap:r;l'ovaclío em latl)ll. . ' · 

1 
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.. il.rt .. , . . Os referidos alunmos ficarão, porém na obri
bação de juntar o reli' e r ido certificado, ·antes da matricula no 
anuo immcdiato. 

Art. Aos alumnos da Escola Militar que, por qualquer 
motivo, tenham interromJ?ido o curso,· será concedida matri
cula, no anuo de i 923, nas escolas superiores da /IDlpublica, 
acccitos, como validos, os exames prestados naquel!a. escola 
que façaf!1 parte do curso que pretende~ ~eguir, ficando, .po
rém, obngados a prestar os exames exigidos, no estabeleci
mento em que se matricular.em, das materias que não tenlham 
estudado, por não f::Izerem parte do curso militar. 
, , Paragraph o unico. Para os. fins deste arti.go a Escola. 
Militar passará os attestudos requeridos, considerando como 
approvados os alumnos que obtiveram. media. superior a 3;50 
no periodo lectivo de março a. julho de 1922., ' ' 

Justificação' · 

'A emenda foi apresentada, como proposta na ·caniara dos 
Deputados. Se.guindo os tramites regimentaes atrasou-se ·em 
sua marcha. . · 

:Como parte do orçamento poderá produzir seus effeitos. no . 
proximo arino e minorar prejuizos immiiientes. · 

Para' .sua cabal justificação transcrevemos o pllll''ecer da · 
com:missão technica da Gamara a seu respeito: · • · 

Ao projecto da Commissão de Instrucção da Camara que 
·dispensa o exame do latim para a matricula no .anno de 1923, 
na Escola PolyLcohnica e ·estabel~cimentos equiparados, o Sr,. 
Deputado .Octavio Rocha apresentou a seguinte emenda: 

Art. No anno de 1923 será concedido matricula nas 
escolas superiores da União· aos ex~alumnos da EsMla Militar 

~ que o requererem, desligados em virtude dos acontecimentos ,de 
5 do julho, independentemente de exame de. admissão, consi
derados validos os e;xames prestados na Escola Militar. 

Paragrap~o uniéo. Para. os fins deste artigo a Escola 
Militar passará os . attestados requeridos, considerando como 
approvados· os alumnos que obtiveram media superior a, 3,50 
no periodo· lectivo de março a julho de 1922. 

A esstt emenda a Commissão de Instrucção da ICamara deu 
o· seguninte parecer que foi assignado .por todos os seus 
membros: . . · · 

· «A emenda n. 2, do Sr. Octa:vio ~ocha, contem .uma dis
posiçlío •que pode ser acceita, a qual é a de considerar vali
d6s. os exames prestados na Escola Militar. Não é passivei, po
rém,. approvar a emenda no~ termos em que está redigida. 
Fazendo referencia aos alumnos desligados. em . virtude dos 
acontecimentos de 5 de julho, ella importaria em um1 premio 
a candidatos. que cometteram gravissima falta, excluindo dos 
seus favor~& os que se mantiveram tieis á ·~isciplina., Além 
disto permittindo aos mesmos alumnos matriCUla' em quaes• 
quer' escolas superiores, independentemente do exame vestibu
lar, importu .eU;! :'Qispensa d~ e;ame de l')l~terias que sã~ obr\,.. 
gatarias p'nra ·o ensmo do d1re1to e medwma, embora, nao. elri-
·gidas· paP:i os 'êtirsos de engenharia. : . ·. _ 

Nestas condições entendo que os effe1tos legaes nao po
~em ir além da revalidação dos .exames prestados para os cur-
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aos em •que elles são exigidos pelo ,que propõe á referida emen-
da o .seguinte substitutivo: ' · 

y\rt. Aos alurimos ela Escola Militar que por .qualquer 
mot1vo lenham interrompido· o curso, será concedida matri
cula, no anuo d.c. '1023, nas escolas superiores da Republica, 
acceJlos, como validos os exames presta;dos na.quella escola que 
faç~m parte do curso que ·pretendam seguir, ficando, por:ém 
obrigados a prestar os exames exigidos no estabelecimento em 
que se matricularem das materias que não tenham estudado, 
por não fazerem part'o do curso militar. Sala das commissões, 
1? de dezembro de 1·922. - Ferreira Braga, Presidente· inte
rmo. - Tavares CavaJ.canti, Relator. - Carvalho' Neto. ;_ 
A. Austr.egesilo. -Eurico IValle. -Azevedo Lima.~ 

Sala das sessões, em 19 de dezembro· d(; 1922. - 1Vespucio 
de Abreu.. , · ' . 

N. 21 
Onde convier: 
Art. Fica o Poder Executivo autorizado a prover nas 

vag11s de juizes de. direito. da justiça do Districto Federal, 
além dos casos previstos no decreto n. 9 .2õ3, de 28 de de
ze;mbro de 1911, todos -os bachareis que tenham ·exercido ·O 
cargo de pretor na Capital da Republica por dous quadrien
. nios e os magistrados estwduaes com oito imnos de serviço, 
effectivo. 

, Sala das sessões, 20 de dezembro de 1922'. - Mendonça 
Martins. 

Justificação 

A presente eme,nda visa habilitar o Poder I Executivo a: es
colher com maior amplitude, dentre os magi.strados de longa 
pratica e de comprov11da .competencia, sem prejuízo dos di
reitos dos actuaes juizes da justiça loca], aquelles que esti-. 
·verem em condições de prestar serviços 4 causa da justiça. . . I 

N. 22 
Onde convier: I . 

Ficam fixados em quatro os . censores das casas de di-. 
versões publicas, creados pelo Poder Executivo pelo decreto 
n. 14.529, de 9 de .dezembro de 1920, em virtude da lei nu
mero 4 . .003, tde 7 de janeiro do mesmo anno, CO:rJ?. dis.trf
buicão proporcional do serviço cn trc os mesmos e mclu1dos 
no· art. 1' ,do decreto n. 6. 439, de 30 de março de 11907. 

1Sala das ·sessõ.es, 20. de dezembro de 1922. - Miguel de 
Carvalho. ·· · 

Justi('icat.iva 

Os censores das casas de diversões publicas não sã'o au
toridades ·polioiaes como os delegados e ·commi•ssarios de Po-
licia. · · 
··· A sua situação ~ id~ntioa á .dó, ii)tBI'!Jr~te d~ Poli((ia, que 
tambem foi: ineluido no· qtiadro dos funcc10nar1as da secre-

. .. · ... 
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taria dessa reparLiuão, não havendo assim razão para negar-s.e 
ao~ censores as regalias úquelle coneedidas. · 

S1 os censores das casas de diversões publicas :não forem 
ilJcorporados ao quadro do~ funccionarios da Secretaria da 
Policia, não haverá outro cm que possa:m ser inscriptos, 
creando-se, assim, uma situação anomala. · 

· Além desses argumentos, poderiamos citar outros em 
idcnt.icas conciiçUcs o dentre clles a autorizacão concedida ao 
l'odcr Executivo, em 1!H8, quando foi. transformado o cargo 
de. uJJ'icial de gabinete do che.J'e de l'olicia em su!J-secretario 
da mesma 'reparti·uão (decreto ·n. 3. 151.{., de G de janeiro de 
1018),. conferindo lambem a osso l'unccjouario o mesmo favor 
agora soliciLado para os censores das casas de diversões pu-
blicas. . 

A presente emenda não crtJa augmento de des)le::a, por-! 
que os censores da po.licia não são remunerados pelo Estado, 
ex-v·i •do art.. 94 do· c1tado decreto n. 1•4•. 529. 

· Elia visa principalmente limitar o seu numero, cujo ser
viço está sendo executado pcrJeitamente com quatro cen
sores, afim de evitar q·ue as suas remunerações sejam sub
divididas com a nomcar;ão de outros funccionari.os, a •ponto de 
tornai-as irrisorias, o que levaria esses· funccionarios lá: pra
tica de outras occupações, prejudicando nccessari·amente a 
boa marcha do serviço publico. 

_ :Sala das ses~ões, 20 de dezembro de 1922. ~ Miguel de 
C.atva~ho, 

Onde convier: 
N. ~3 

Art. Nas promo.ções para escrivão de Policia do Dis-
LI·iclo Federal serão aproveitados os actuaes escreventes, de
vendo .as vagas, que se verificarem, nesses carrgos, sér pre
enchidas de accôrdo com o art. 2", § 2", ns. ·i, 2, 3 e ''• § 3", 
e art. 12 do decr~to,n. 1(i.440, de 30 de: marco de 1907. , 

Sala das sessões, '20 de dez,cmbro de 1922. - lrineu Ma-
cliarto, · 

Justificação 

A. presente medida é inteiramente justa e consagra um 
direito ao accesso que não é licito negar aos actuac.s escre-
ventes. · · ·· 

' N. 24 
Onde convier: 
A1•t.. Ficam asseguradas· aos actuaes escrevent€s do 

~lolicia. com concurso para escrivão as vantagens do art, (1,• 
da ~ei n. · 76, 1de 16 de agosto de 189~. 

iSala das sessões, 20 de dezembro de 10:22. -hineu Mà
chado,. 

Justificação 

_. A p_r~sente emen'da ~oo;;asra: mccjJda. d.~ 1'iJttéb:a ,.iust\ca. 
~uo .é !1cltp negar ao~ escreventes ttue ijouve~em. feito con-

•· 
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curso para escrivão as vnntagçns do ar(, 7' da lei n, 76, 
de 1892, 

· N. 25 
Onde convier: 
Al'L ·Fica autorizado o Poder Executivo a supprimir 

a comarca de Xapury, no 'ferritorio do Acre, :mnexados este 
termo c o do Bt·asilia á comarca de Hio Branco, ficando em 
.disponibilidade o respectivo juiz do direito, nos termos do 
§ 2• da lei n, 3.232, do 5 de janeiro cle.l!H7. · 

Sala das sessões, 20 ele dezembro de 1922, 
Caiado, 

J 1111 tificar.ão 
I • 

Ramos 

A suppressão d•J.ô~a comarca ·se impõe, vis lo·: as condic.ües 
cm que· a mesma se· cncontm, onde houve um exodo quasi 
geral da pequena população alli existente, accrcsccndo a cir
cumstancia ele ha muito não se processar uma causa cível, 
conforme relatorio do presidente do Tribunal de Appellacão 
de Riri Branco. Segundo informes seguros c fidedignos está 

'aquclla cidade reduzida a porto de lenha. 
Supprirnindo-so a referida comarca, realiza-se uma eco

nomia ele :n :81i6$fi66, assim distribuída: . . 
DI) juiz, que •ficará apenu;; oom doüs terços., .. 
Promotor ............. , ..................... . 
Expediente ................................. • .. . 
Ofí'ioial Ido justicu . . ; ; ........................ . 

8:66G$666 
(j : Ü'Üil$000 

12 :000$000 . 
1:200$000 

----· 
27:866$666 -

Verifica-se, além dessll economia, a impm·tancia relativa. 
á grat.U'icac;ão tran.sitoria cm cujo goso ·!;O acham os funccio
r.urios pertencentes a essa comllrca, cm virtude do decreto 
n, 4.555, de 10 de agosto de 1922 (or~;amento vigente). · 

N. 26 
Onde convier: . • 
,fica o Poder Executivo autorizado a reformar no posto 

ele 2• tenente da Força Policial do Dislrieto !federal o· 3• sar
gtinto Alfredo Pereira de Almeida; revogadas as disposições em 
contrario. ' ...... 

i Justt(icação . . . 
. Foi apersenlaclo 1i CamaJ•a um ·pro:iecto so!J o n. 519 A, de • 

1921, Lendo sido ao dito proJecto, apresentado pela Commissao 
dn Marinha o Guerra da Camara dos DCI!}Ulados um substi-
tutivo · · · · . . . 

Nada •mais necessita o Senado para approvar a emenda 
que apresento, sinão ás proprias palavras da Commissão de 
Marini!I·a e Guerra., que transcrevo: . · , 

, ~O 3• .sargepto ela l?orc:a Policial desta Cayilal, 'Alfredo ' 
[lerort·a do ·Almmda, cm ·S.Cl'VICO da ~ua corpQ!)a:P,.'• · crumprindo 

s. - :Vol, ~r • % 

·.·. :~~ 
.~..:~~ ~ 
'~.; ~ 
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.ul'li~ILS de ;;uu:; ;;upcriure:;, viu-se envulviuo cm. um coill'licLo 
de 1·ua, quaiidiJ ·JWO.clll'ava manl.~r a orde1~ ~ub!Ica, scn~lo .al
''(l,iado put· um .r~cmora conl'.ccJdo c :gt:avio~In~amcnLc !crido. 
Ncs:;c cunflicl.o 101 morto um guarda CIVIl c lCl'Ido outro mem
bro da Poli c ia ?IIi! iLat· do IIJiisJ..ricl.o. · o p !'(Jj·ccto mandando promover esse ::l" ~?rgcnlo ao pos~o 
de ~" tenente não rcfli'Csenl.a apenas um csLimulo nee·e•ssarw 
aos agentes ela auLO'rirlacle que cumprem o seu dever, eom ris~o 
da proprà vida; mas ~igniJ'ica uma, .pequmm compensacao, 
da;da pelo Congresso· Naeional ao humilde servenluarw. que 
na oberliencia ús ordnns recebidas, sacrifica s•u•a inLegrtdade 
physica, compromeLLc irremediavelmente sua saudc, aleijado 
cri1 consequcncia ele ,ferimentos recebido~. O llelator pro
poria, d.esde logo, g.enoralizar o proliec!,o, armandü o 9~ve~no 
dos mmos nc•ccssarws pam promover sempre os ofltciaes e 
prac.a·s do '!!:xcrcito, Armada c das corporacões policiaes mor
tos ou gravemente feridos cm scrvico commandacto; si não 
soubesse que· um dos illuslt·c~ membros da Commissão, elabora 
vro,iecto nesse sentido-. A promoção, no caso de morte, ampara 
a familia da viclima c ·cm caso de ferimento que inutilizo 
para o &e·rvir;o, pcrmitte uma reforma mais vantajosa, ,iusla 
c nccessaJ•ia cnmpcns·ação para quem inlcrrompe :>u·a carreira 
o sacr:ifica a vida para cumpi·ir ordens c de~cnclCI' os 111ais sa
grados interesses da wllcctividrutle. 

'l'rai.ando.:sc ele um servidor inulilizado cm serviço, a 
Commissão propõe um ;;ubstilutivo que consigne a refo-rma 
no posto de 2" o[enentc, como·que.r o prnjcuto.:.> 

Assim, espero .que o'rlig-no Hclator do InLerioi·, melhor· que 
qualquer outro, conhecedor do assumpto, saberá amparar a 
emenda que estou justificando. · 
. Sala'cias sessões, cm 10 de dezembro ele 1022.- VesaJucio 
de Abreu. . .. · . 

N. 27 
Onde convier: 
ArL. Os "'diplomas de. baclmrci·s· cm Direi lo, conl'et•idos 

na vigenqia; do deci·et.o n. 8.650, de 5 de abril de l!H1, cuJa 
cxpedir;ãi•i' tenha sirln l'cil.n pelas escolas ou faiJU!rlarl'es cxblen-. 

· tcs,..ncst~ .Spoca. aLú· a data cm que on!..~ou cm vigor. o decreto 
n. 11.530, rle 18 de marçn ele 1015. sa::> rcconhcwlos pelo 
Govci•no iFedeml c considerados validos c admiLLidos ·ao re
gislt•o para o cxemiciD da profissão cm Lndo f.erritorio da 
llepubl ica. após o pàgamcnto do sello pela Labclla cm vigor. · 

Sala das sessões, em W de deze~bro ·de 1022. - b·incu 
.Uacl1ado. ,, 

Jusli{ica~,fi.c 

Pelo rcgim'cn elo rleúeto·n. 8.G50,'éte :> de ab1•il fie 1011 
(I·rfnt·mu · llivurlavia), podiam as J'aeui'darlcs de Dit•cilo não 
officiuc~< nem cquipararlas üs oJ'Iiciacs, cxprrlit• rliplnrnas que 
el'~ll.l rccn.nlwcirliJs validaR pelo GrNcrno Ferlrl'al. 'Isso. ·porém. 
fn1 Im]lrr!Irln pelo decreto 11. t 1.5:30, de ·IS de maJ•I.:o de 1015 
('refni'llHl ~laximiliano), cm vil'l.\lrle rla qual ~·I m•am conside
r~dos vülirlo~ ns rlip-ldmi\s expcrlirlos pelas acarlemias' o.f!'i
ciacs ou eqmpoaradns, sendo que, no DistricLo Federal, ou cm 

I 



Estado onde haja uma Psenla 111'1'icial, sú uma escola parli-
culaJ' pôtle .ser· a: e! la nquip~r·ada. , . . , 

Ora,cxJslern alguns dJplomla·s ·lCJUO !oram exjpcdi;dos na, 
vigencia daqucne. lll'imeiro decreto (reforma · llivadavia), e 
que devem scJ· reconlil'e idu,; vai idos pela União, lanlo ma_i.s · 
r]uanlo os seus porlador·cs cx1Wccm, ha annos, a advocacJa 
nesta Capital. 

N. 28 
I 

, 
Artigo. Os sub-f}l'ci.urcs ria 'jusliça local do Dislricto <1!'6-

dcral gosar'ãl•, como os prclores, das. garantias definidas no 
art. 15 do decrpt.o n. !UG3, de i!JH. 

Sala das sessões, em: .. de dezembro de 1U22 •. - Elou de 
Souza. 

Justi{ica~•<7o 

Os sub-prelorcs são subst.i tu los dos [li'Clorcs. com os 
<JUUes Lrabal'ham cun1ulalivamentc,' exercendo, porlanlo, um 
cargo de magislt•ai,UJ'a, dr: accõrdo com o decreto n. 4.147, de 
4 de janeiro de 1!:>:!2. 

' 

$ão para lodos os r;!'J'cil.os ·de responsabilidade equipara
dos aos prel.ores e por isso dewm ter as mesmas garantias 
allribuidas aos ,juizcs-prelorcs. . • 

Onde 'convier: 
N. 20 

«0 tempo de excrcicio do cargo de Prefeito dn Dislricf.o e 

Federal será para Lodos os cfl'citos c'onlado como o de effe-
. clivo cxcrcicin do magistcrio para os pJ·ol'essores dos ·eslabe:. 
lccimonl.os de. ensino secundaria. ou superior da União. 

Sala das ~cssõcs, 20 de dezembro de 1022. - Jl'inett Ma~ 
citado. 

Just'i{'icaçcio 

Esla emcniJa é de lodo' ponto ,Proccdcnle. 

Onde cOnvier: 
N'os executivos fiscaes os dous avaliadores do Juim dos 

Feitos da Ji'azcnda Municipal, funccionarão conjuntamente 
com o avaliado!' privativo da Fazenda Municipal que servir 
junto ao procurador que promover o respectivo oxecútivo. .' 

I 

.Tnsti(icação . 

Na .Justiça Ferferai nas avnliacõcs. o avaliador privativo 
da Fn.wnrla Nacional funr:eiona com nutro nomeado 'pelo ,juizo 
onde sr .procrssa n r.xrcnlivo (Decreto n. 301, de 1800). 

Na ,jnslir;a lneal foi r,;sr. processo rnodi ri cario c as avalia
cães são apenas fritas rclos avaliadores do Juizo dos Feitos dá' 
Pamnda Municipal :í rr.vr~lia das pnrlrs.. . 

.Pelo dccrelo municipal n. L 362, de .Hl do júlho de 1 o 1 !l', 
foram ct•cado~ lres cargos de avaliadores pl'ivuLivos da I<a" · 

, i'! 1 
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. zenda ~runicip-al, que a~~im conseguiu o nus uma fiscali
sar,;iio completa nos_ feitos onde ella ó intere~~ada. 

· Assim sendo,.:justifica-se plenamente o dit•eito da intcr
vcnciio da Fazenda Municipal, nas avaliacõcs dos executivos 
que ellc promove c que por uma injusf.ificávol trilcrancia Biio 
proccdidati sem a sua immediala assislencia, tanto mais que 

'• tal intcrvenciio não onera por fórma aJsuma o~ cofres ·.publi,; 
cos federal ou municipal. · . , 

Sala dns sessões; 20 de dczcmbrr, de l.t'I2Z. ~ Paulo. d6 
Jt'rontin. · 

· N. 3!. 

..: ICI!. prorogado po1~ mais um anuo', além do tempo regu
lamentar, o prazo para validade do concurso ultimamente 
realizado 'para medicas c cil•ut•giõcs do Corpo 'do, Bombeiros •. 

/ Sala das sessões, 20 d-e dezembro de -1.922. - Paulo. de 
· · Frontin. · . . . ' · 

'. 

I 
. Jus l i(ic'ação 

- Pat·ccc de toda a jusLiça a emenda acima c a mesma me
dida .acaba de ser apresentada á proposição que fixa as for;. 

• · cas de lert•a para o concut•so de med1cos do Exerci lo. ' 
I 

Onde conviet~: 
N·. 32 

. Teriio as vantagens dos demais empregados 'do . quadro tia 
re{lat•ticiio! sem augmenlo . de despeza, os auxiliar.es · do Al'· 
cluvo Nacwnal. , . 

Sala das sessões, !.9 de dezembro de !.922 .. ...,... Paulo de 
FJ•ontin. · · 

Justificação . 
Os auxiliares do Archivo Nacional figÜÍ·am no orcamcnlo, 

desde !.900, sem outras garant.ias, c fazem set'Vicos semelhan
tes aos dos dem~is empregados titulados. 

- N. 33 
Onde "convim•: . . 

. . E' fac!Jl.lado nos prpfes~ores pos .. in.stitulos· ofl'iciàes 'da 
··cnsmo, SUJC1l9s ao 1\hmstcrw. do Intet•tor\· • nomeados anlc
l•io~·mcnle ao oecreto n. &.659, de 5 de ab'ri ;de 1.9!.1, ou pos
tm·wrmcnte ao decreto n. H .530,. de iii 'de marco de ill15, 
entrarem para a categoria dos nomeados ·na vigcncia das dis
posi~ões do PL'imeiro decreto citado, deslle que o requeiram. ,. 

· Sala das sessões, 20 de dezembro\ do !.922, - Paulo de 
J.'rontin, · 

Justificaçãll · 
·I 

- De toda a convcnicncia é o objectivo da cmenda1 qu_c, 
além de outras vantagens, traz aos cofres publicos a ao nau 
l!!ercm onerados pela aposentadoria e gt·atificacões addicio
no.es. 

/ 
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, , Onde convier: 
Ns. 34 o 

· . ·. Para a matricula no anno lecUvo do 1923, fica dispensaria 
a exigcncia do exame de latim na Escola Polytechnica do Rio 
do Janeiro o na~ escolas a ella oquipararlaÁ. · 

Sah~ das sessões, 20 do dr.zombro do 1922. -· P-aulo de 
Frontin. 

Fiem incorpomdn. no;; vencimentos. a grat.ificnr.ão qlle or·a 
rnrcel,wm .os cantin~w~ do S()nado qqc scrvtim junto á. Mesa: 

'i I · Justificação 
,/ 

. Esta en1cndn não acarretará, si ncceiLn, nenhllm au
gmont.~ do clr.Rpezn .. J~Rsa .gJ'al.ificação ,ió. .foi sujeita ao paga
mento do inipo~t.o do ~ello e· incorporada a:os vcncimentos 
para o:; effr.Hos do angmcnt.o ria tnbella Lyra, de :wcôrdo com 
n l'tBOIIH;ão do Exmo. Sr. ministro da Fnzenrln. ruja dPci
são foi no senti rio dn qne, sendo essas grnt.ifir.a•,Õe8 suJeitas 
ao. pngomonto d!.!ssn imposto, pertencem ·i1Jso-(a~!o, .renlmen- · J 

te, ··aos funccionnrios (Jno recebem, além . de qtw, por essa 
mesma condição, .iámais lhes poderão flOr retirados. Esses 
funcctonnJ•ios j(t recr.hem a p.ercentngem da · iab!!lla Lyra 
corJ'IlRpondent.e a essa grol.ificacão - e, .por!anto. nem dahi 
advirú qualquer oug~enl.o de deapcza. A tmic.; vantagem 
real obtida P••r esses .. cont.inuos será pequeM augmenlo do 
monlerJio reduzido que deixarão á.·suas fan1ilia>~ . · 
. .Tanto mais ,iusta é esta incorporação, quanto a Commis

silo jà tomou idcntica providencia com relaÇão ao Reu conti-~ 
nuo,' que, iin dous annoR, t.cvo a sua gratificação !ucorporadn. 
nos seus vcncimrmtos. . 

I ' 

Rio, 20 de dezembro de 1920. - Paulo de Prontin. 

, · EMEND,\ 
OnrlP convier: . . . . . . _ 

- Art.. E' ·permiltido· aos alumnos das Faculdades de ll;nsirlo 
Superior· da · Republicl!, que· por inhabilita()ão · niio ,tenham · 
podido tirar cerl.\dão de e:~nme de uma ou duas cadeiras, fazer 
·exame das referi.dns cadmras na segunda epocbn. · 

Salo das Sessões, em 20 de.' dezembro de 1\)22. - Irincu 
11/aéhado, 

J u.1 ti(icaÇão 

·' A pre~ellle ·emenda constitue uma medida ele equidade, . 
; razão pela qual devo ter apoio da illustro C'ommissilo de Fi
nanças, pois. não slÍ deve pr,e,judicar o curso: de alumnos que, 
por uma infelicidade. não puderam tirar certidão de umn ou 
duas cn'dc!ita!Í, por terllm s1do reprovnrlos. Facilitnnclo-lhr.s 'l 
i'nculdade de prestarem os referidos exames em gcgunda 
opochn, praticando assim um acto de· equidade. . 1 . 

. Onclo convier:. 
· Art.. Os nci.ua('..\1 mest.rC's da Escoln Premunitoria 15 da 

Novembro constiluirüo uma st\ .cJ . dr. (unccionarios e ser-
. ~rt.t .. · 
· .;~\tlOT,ec ·· 

. f>•v 4 
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lhe~- lia upplicado o que rslaLtto pUI'U mn d•1• · alludidos 
mesiJ':!~, D decl'clo n. 12.0111, do 22 de manc.o dr. 1916. 

· Sal~t elas Sr!SSÕf•:;, cm ;?O r!Q dn~embro de l!l.Y.'!l. - Jrincu. 
Machada. : · 

Justi(icaçqo 

Po1· fOJ'Qa laxativa.dc lei em vigor, os• servnntuarios pu
hlír!C>R rom mais· rio de7. annos . ·do et'fccl.ividadc. nos cargos,· 
l,rJqnirmn sna innmovibilidadr.. Ora. rm tal sil.n>l~:fin se on
cnnl.ram os mrsl.rrs de flfficinas rla nllnclidn esr,ola: por isso 
a mcd;rin vi;;arlu na ·11rr.srnl.c emenda é fifi iJdoim ·.insl.ion. 
;JU.rnr!.~nrln n qno n rog-nlamcnl.n ali :cm vig'(}r d11.: -, no. seu 
nr!.. . GO>, paragrapho 2•: 4: mestres de offíciuas serão,· além· 
diJs rruc {i:III'e'm ·11llrle tln qundrr~ rle funcc{onm•ios, aqu.el~cs 
Jl(f.l'a. nw• o (]onoresso votm• ·m·cdttn c qu.e fm'•'P'· 'lli'Cc.•sm•Jos 
ao {u1Ícdono.nicnto da rnl?snur . Nrssns condições não se com:.. 
prchcndr qu~ nprnn~ um mcstrr. faça parle do quadro · t.e.,. 
.chnic~J r.· os rlrmnis sr,iam excluídos do mesm0. . . ' 

,-SuJa das Sessões, em 20,rlc dezenÍbl'O de. W2:':, ·..:_ /rineu 
Macluulo. 

'···-· .T us tificação 

· Consirli>ranrlo que na' Policia do DisiJ'icto. Federal,· rcfor:.. 
muda poln lei n. 1. 631,. de 3 de ,janeiro do 1907, os v.enr.i.,. 
monl.os dos oscrivães eram iguacs aos dos div?rsos .funcciona'-

. rios .ria !'üRprcth:a sccrl:llaria. · · 
Considerando que rsl.es lograram ang-mcnl.o de seus vP.n.,. 

cimcnl os rm 1919, desde quamlo ns rsorivães plcit.eam o res. 
f.abclc•cimenlo da . equiparação que· sem motivo· jusl.ificavel 
rlcixou r! e cxisl ir. • . 

.Consirloranrlo que o Congresso Nacional 'Já -rcconheceti 
osso· direi! o que lhes assiste por duas vezes, não sancci.onado, 
~nlrlllanfo; por os! ar o Porjor ExccuH\•o àutorizndo.a equiparar· 
r.JS voncimrntos. rlo ·funcc.ionalismo. publico (Razões dos ,vé. 
tns no projecto do Senado n. 3, de ·1919, e ao orçamcnt.d de 
1!l22. ar!. 11). · .· ' 

. Cnnsirloranllo ·mais que no referido pro,ioct.o. n •. 4, onf.re 
.ns J'azüos .iu.laarlns {u.rulamr.ntaes poJa. Comm.is.~ão de. Fi nane-as 
ela Cnmni•a rins Drpularlos. a mesma Commissíio rio .Rcnnclo as.-· 

. <lim f!ccirl.iu sobre o assumpl.o: ·. . ·. ·• · · · · 
•f.1s oscrivfir~ das r!clrgaéiaS', fu11cciónnri~s ria a• sec~ão 

,rlnqurlln RrCT'Ci nria. · confnrme o dccrolo n,. L 746, rln ·f6 de .. 
nfn'il rlr li!Í>6, mw 'passamm. n .sm>yii• junJo :ís rl~lrgacins cin 
ohnrlir.ncia :~s flisnMicõrs rlbs rlncret.os .ns. 2.396, de 

1
5 de 

. lllnT'CO rio i R.J!l: 5. 963, rlf.' 28 rle agosto_ rlo 1872: e 5. H 3, de f,7 
rio n11,luhro i!c 1872, manf.ivcmm scmnrc cn.nrlições oquivnlente~ 
:~s· dos ,funrc:nnnrios rlàquella rnpnrtiGiio, lcnrlo sirlo pela lei · 
n. 1. G3L 1l11 3 11e Janeiro d~ l!l07, equiparados os seus respe• 
el ivoq vr.ncimr,nlos. . .·. . ·. . . 
· .E' nvirli>nlf.', prla proprin nnf.111'ezn rlo~ rncnrg-ns. · qufl I'IS 
r.sm•tv~rs. dr~rmpr~hnm I rnhalhos mn'is .ucfiv·OS e mais peno • 

. , ~os, na o lhes. senrlo no mrsmn assr~rnrnrlns ·horas crrf ns do rc~ 
pouso, como suoccdc com os funcCi_onarios. da Secrcl.arin. 

' ~· ' 
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,, · . E asstm sendo, 1.1ão 15 ra~oavel que, elevados, como foram. 
os vcncimcnl.os do socrclat~iq, de 8:400$ para. H: 400, do sub · 
~ecrclat·io, do· 7 :!?.00$ para l2 :01'10$; d;;~ oJricia~.> de tl ;0(10$ 

·para 10 :00,0$; dos nscriplurarios, de <\.:800$ para 8 :400$; ,do 
!lrcllivisl.n, ri e· n :nOO;p para 10 ;000$; dos amanuenses, do 
a :noo:s para o :OIJ,l\1$; rio Uwsom·ciro, do ü :000$ para 10 :800$; 
<Jo fiel, de 2;1,00$ pm•a \J :400~; dos leieplwnis!as, de 2:1t00$ 
para 3 :JlOO$; riu por i e iro; de 3 :ODO$ para 4 :800$; dos conLi
nuos, de. 2:000$ pàru 3 ;000$; não é t;azoavcl, dizíamos, que, 
elevado~ r1s v~ncim~nl.os uo.s funccionarios · da Sl.lcretaria em 
pi'Oporciio f.ão consicloravel, c elny·ados l.aml)em ós dos medicf;S 
legistas, de 7:200$ para 12 ;000$; doa as~isl.enl os, de t :800$ 
') 2:400$, para :J :840$; do administrador rJo necroterio, di! 
l :!120$ para 4 :200$; dos servcnlcs, de 1 :500$ para 2 :00•01$; dos 
cornmissarios de i' e 2'.C)Q2Se~ .. l'ü~pell!i'.'llUlenle do /1:0011$ para 
5:/tOO$ o de 3;600$ para lt:SOO$, cabendo ainrlaaos modico~ 1 
legislas a diaria de JO$, pernianoeam os escrivãos nas conch· 
r;üos evidcnlc~en!.e insupporl.aveis em 'flUO se acham. _ . .....:., 

·Acllmlrnentr.. tis escrivães das. delegacias auxiliares per
úehrm '7 :200$, das delegacias de 3• cnl.rancia G ;QI)I}$, elas de 
2', 4 :SUO$, das de 1 ', 3 : GOO$, e os escreventes 2: ltOII*, isl.o é, 
menos que os conl inuos ela 1':\ccrcl.at'ia ele Policia. 

Enl.rot.anlo, os vnncimcnlos dos. escrivãcs au\iliares.cram 
i;:nwcs U0•3 do still-s,~crnl.ario dos do 3'. enlt•ancia os mesmos~ 
q~c os d0s ol'ficiacs, dos de' 2' conesponrlenles . nos dos es~ 
et•tplnrartps. r os. dos de 1' equivalentes aos dos amnnnenscs • 

. O projecto, pol'ianl.o, nnsla pal'l.c, apenas rr.Rtabclccc a 
n.~!fol'mirlaelr. elo concll~tõcs CJlliJ cxislia c d&>:J.ppurccou injus·-
tl1wavolment.e entre eserivãos 11 os fnnccionnrios da Secreta
ria do Policia. 

I 

A Com missão de Finanças não t cm, po.ls, nenhum .fun
damnnlo para opplir-so a uppl'ovação integral do projecto 
no CJllll diz rr.Rpcilo nos escrivãcs, porqun.nto a arguição ele 
T(ue o,:; mnbaraoos finan~ciros da União ncr;nsclhnm absoluta 
inlransigcncia·· na defesa dos interesse do ·Thosouro nr~o .é 
ag·.ot•.n . mais opp,)riuna que poucos mezcs pa.ssn.rlos, · ql)ando· 
fOI Yoladu a alteração da .tabollu referente ú Se>crillaria ,; 

·~ . Consirlrl'aÍJclo ainda qno, ,post.criormcntc, á Sccreta.ria de 
Polieifl,. tiveram au;:nncnto do vencimentos Ooõ fnnccionario~ 
cl!) Gahinrt.e Mr.rlicr.-l.egnl. Jnsprcloria dr. Vohicnlos. Inspecto-
1~1~ do fnvcsli;:mciinR ·r, ScA'urnn~a Pnhlicn. Commissarios de 
l~oi(cin, Gnrmlri. Civil c Gabinrtr' de Jdr.nlifica~iii'l r; do Esta
f.tsi.Icn.; confm•rr,n os decrotos ns. ·3.ü8'1. rir, s· dr ,Jan.~iro de 
1.!HH. :1.'736. dr !H rir~ maio do mo<,mo nnno; H :.741, de 11 de 
n.~·n·.>l.o rir HJ20; 1Ul70.· dr 2fi rJ,. ff'l'f't'rim de .10fl(); il. 735:, 

. fir. 2_:1 rir mnio r1.1 1010;• 3.G7ti, dr 8 dr janeiro du HlHl, ~~ 
lií,0,8, d~ :?5. de ,fOI'Ori1it:o rlc 1020, rcspeclivam~nlo; · 

Cnnsidri'Undo ·qnr J'ot•am toriMi lilrlilot•nrlns elo . ·I !'HO para 
· r!'i. · rmqnr.nl.n l'p;r> O·S r.;;eriviir~ ninrla l.~rm o:~ \'l'hcimentos 

f1xn.rlos l)üla i ri n. t .031, dr. 1!107: · 

. Cons.idrrnndo qtw t.nd~ i~sn l'f'Sltila o ah~nrrlo dr I.M~rn os 
n.~rt'l'l'flntr>' rncmwgnrlos rio srrviro rio Gnhinolr. 1\fodír.o-Le
r:nl. dn Tn~prclrl!'in .rJr 'Vrhicnlns r' rln Nremlrl'io rln Policia·. 
v~ncinwnl.os i'llllPI'iol·Ps noo. rln" rsrt•il·firs dP 1 ... e 2' crd.rnn~ 
eH\S (clect·•~ln n. 1 .. 555, rio 10 elo agoslo do Hl~2); 

\ .. 

•. 
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Considerando ·finalmente que mesmo como medida .provi~ 
soria constitue uma inqualificavel injust,iç;r -manter os, escri· 
víles nas condições em que srJ acham actualme'nte, ·pois, n 
gratificação ultimamente concedfda beneficiando a t.odos em 
geral, devido ti sua proporcionalidade, conced~ maiores van
bgans · áqnellos que ,já haviam obt.ido. melhoria. . . 

ffi:;' de iildisctl:h·el ,iusl.if}a o seguinte: 

EMENDA 
I 

I ' Ao orçamento ds Justiça: 
Ondo convier; . 
Os es.crivães de Policia terão fguacs vencimentos aos dos 

'funccionarios da Secretaria da Policia, observada a equipara. 
· ção que entre e!les existia. J?ela lei n. 1.631, de ;3 de ,janeiro 
· de· 1!107, c o qnc dispõe o âecre~o n. 3.681, de 8 de janeiro 

de 1919, como se segue: _ · , ' · · 
Escl'ivães das delegacias auxiliare-s no sub-secrcl a rio, ou~ ' 

· tr'órii official de gabinete; · · · 
Escrivã!'.'! de 3' entrancia aos officiaes; 

· Escrivães de 2• entrancia aos escripturarios; 
Escri:vães de 1' entrancia aos amanuenses. 
Os delegados terão os vcncimüillos seguintes: 

De legados auxiliares.. . . .. • • .. : . .. .. .. 
Delegados de 3• ent.rancia. .. .. .. .. .. .. ·• ; 
JJelcgadr;s de 2• entrancia,.. . . , , •. ", • • . • • 

-Delegados de 1' entrancia.. • • ; • .. .. .. .. 

'. 

·'. :Annunes 
18:0{)0$000 
14:400$000' 

1 g ; 2&·&~ggg 
Ficam elevados a 36 :000$ annuac.s os vencimenl os do 

·chefe de Policia. . · 
o Govm•no abrirtí os necessariOS· credilos. 
Sala das sessões, 20 de dezembro de 1922~ "7' 11larcilio 

de Lacerda. · •• , N.· 40 

. Os_ dous p'har~1~ccuticos ~h!micos ~a In~pccloriá· de Fis
cahzncao do. E.xerc•c•o da 1\fed•cma. PharmaCJn, Arte Dent.arin 
o Obstel.ricia, rlo D.rp~rtamento Nacional de Suude Publica, 
t.eriio os mesmos V(IDCiment.os e vantagens que os chimicos 
chefes do Lnbo~atorio B~omntologico, . do "mesmo depnrln-
mcnt.o, - A. Inrllo do Bras1l. · 

Justi(icàção · 

1.' Não é razonvcl que funccionario~ qurl exerct'm cargos . 
. t.echnicos . identicos na mesma repart.icão .. federal. percebem · 

vencip1entos diffo.;·enlrs.( . . , . 
2." Pelo nrt .. 153, rio R('gnlam~nto Snnil.ario Fr.rleral srw 

~af.tl'ibuidns nos phnrmncrnt.icns chimicos as: mrsmas obrign
cõcs e rcspnnsnbi!idndrs que prlo l'(lgnlumenlo rio Labnrnl.orio 
Bromat.n!ogiro suo rxigidas pq1'a os seus c:h imicns élwl'ef>. 

I ' 
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3,•.Além de chimicos, lhes é exigida a .cond·icüo de 'serem 
,diplomados cm pharmacia, o que não succcde aos outros. 

_ ' 1 • 4.• A jurisdicçüo da Inspectoria de Fiscalizacüo dos Ge~ 
ncros Alimentícios e ·portanto a acção dos chimicos do Labo~ 

·. rat.orio Bromalologiao se cxcrco- apenas no 'D:istricto .:Fed~ral, 
. ernquantd que a Inspectoria de Fiscalizaoiío do Exercicio da 

Medicina,· Pharma'Cia, etc., tem jurisdicçüo em todo Brasil o 
portanto o raio de acção dos pharmaceuticos chimicCis é muito · 

· mais vasto, . · · 
· ·5,• A perdurar a situação de injustiça actua.!. ficam o~ 

pharmaceuticos -chimicos da inspectoria collocados cm · infe
rioridade de .condições aos c:himicos auxiliares do Laboratorio 
Bromatologico c igualdade de vencimentos (o .que ·é mais ri~~ · 
ploravel e iniquo) aos ensaiadores ·do. mesmo laboratorio, para 
os quacs não se exige o diploma de p'ha,rmaceut.ico, nem -tam-
pouco o concurso, mas apenas uma prova de habilitação; · 

· · · 6.' Sendo apenas dous os chimicos que t.eem direito n 
ossa equiparação todos os tra.balhos da repartição sobre ellr.;; 
rccahem; foram classificados cm concurso e apresentam ti
tulas que. se recommendam • 

. 7.• INiio te cm ac·cesso. 
S.• De accôrdo com· as 'astatisticas publicadas .pé lo De

partamento vQrifica-se .que os pharmaccuticos chimicos cnn
. tribuem com a mór parte da renda da reparti~ão a. ·que prl'-
tencem. . · ·· · 

!l,• Nilo lhes é faculf.ado como aos chim.icos do Labora~ 
torio Bromatologico ter praparados J)harmaccut.icos nu · e"''er
cer a sua profis~ão por outra fórma. . . · 

· 10. Pela. natureza rlc fis·calização dos cargos, exeret~ndo 
vigHancia sobre as drogr.s e todos os productos p·harmaceu
ticos do paiz, teem as mais das vezes attribuicões poriciaes. 
· · 11. Essa equiparação é apoiad~ pelo Dr, director gernl 
do Departamento Nacional de S!l:ude Publica e pelo Dr. insp~~ 
ctor do Serviço de Fii!Calizacão dó Exercício. da !\ledicina, 
Pharmacia, etc., que a ,iulgam perfeitamente razoavel e rio 
aecôr,!lo com· os sãos e indcclinavcis princípios da justica; ·ri:. 
nalmente que o Congresso ·:\'ucional reconhecendo a .just.iça ir
refragavel . dessa equiparação .i~ a ·havia concedido. no· orcn:
mento que foi vetado pelo Dr. Epitacio. Pessôa .. · , 

·Pelo exposto se ·evir.lr.úcia que os pharmaceulicos chi~ 
micos da lnspoctoria de Fiscalização ~o Exerc.icio da Medicina, 

. Pharmacia, etc., est.iin nas mesmas condioõe's de igualdade 
do·s chimicos chefes do Lnboratri)·io Bromatologico o obedr
condo o crilcrio de classifica~:ão dos func.cinnarios publicas (ts ·· 
n.t.tribuiç/õ·cs. ·ao :gráo ·de responsabilidade~ 1í qtualidade de flUa 
fu.nccão 't.ec,hnica. ·que exi::rc coúhecimentns especiaes, ú qtmn
t.idade ~o trabalho que lhes. é exigida, A natnre1.a moral ·o , 
civil dos cargos, deve seJ• concr.dida, peln sua ,iust.iça, ao.~ 
phnrmnceut.icos chimicos a çquiparncuo n que se refer~ a 

• emenda. - A. Incri o do Bms'il. . 
1 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. S~nador lrinru 
Mnchado. 

O Sr. h·ineu Machado' pronfmciou um rlisenrRo f!1111 RC!'t\ 
publ icarln rlepois. 

• 
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O Sr. José Euzoblo - Peço a palavra pela ordem. 
' , I 

O Sr, Presidente - Tem a palavra o nobre Senador . 

. O Sr. José Euzebio (pela ordem) - Sr. Presidente, o . 
Senado viu que ao ,Q!rçamcnto do Interior foram apresentadas 
diversas cmondas e seria impassivo! de momento dar parecer 
so])re as mesmas. ' . . . . · 

Venho, port.anto, requerer ao Senado que· seja suspensa a 
discussão, não. só do Orl,lamento do Interior como do Exterior, 
afim· da Com missão do Finanças emittir parecer sobro · .as 
.nmendas apresentadas. · . :. · ,. " · , 

' . ' ' . 

O Sr. Paulo íle Frontin (pela ordem) · -· Sr, Presidente, 
estou inteiramente· de accôrdo ·com o requ·erimento aprcsen- · 
lado peJo. honrado Senador pelo Estado do Maranhão; apenas 
acho que deve haver a. terminação da lista dos oradores in- · 
scriptos, porque estou 'com a palavra para fallar sobre o Or ... 
çamento do Exterior. · · · ' 

O Sr. Presidente - Von Rnbmctter a votos o requeri
mento feito pelo Sr. Senador pelo. Estado dQ · Maranhão, só
mente cm' relflção ao Orçamento do Interior, porque o. Sr. 
Pau!Q de Frontin astá' inscripto para fallar sobre o Orcamen
t.o do Exterior até terminar a· hora da sessão. Quando S. Ex. 
terminar, será suspensa a discussão dc~te areamento e ollc PO:
derá t.ambem volLar á Com missão de Finanças.·· · 

iOs senhores que approvam· o requerimento ·queiram Je-
\'ant.ar-so. · (•Pausd.) . · 

' .. ! Foi approvndo. 
· . Fica suspensa a discuss'ão do Orçamento do Interior; .em 

v!rbudo das .emenda'S apresentadas.. · · . . ·· ' 

ORÇAMENTO• DO EXTERIOR PARA 1923 

· '· 3' discussão da. propoRiçito .da Ca.mara dos Deputados, nu
moro H9, de 1·922, .fixando a dcspeza do Ministerio das Rela-
~ues Exl,eriores para ci I exerc,icio do 1923. . ' 

, , ' , ' /, ~ - ' ' , I 

. ·. O Sr. Paulo de Frontin ( •) - Sr. Presidente, .vou or~ 
cu par durante pouco tempo a. at.t.encão do Senado, mesmo por
que a honrada Commissão de Financas t.em muito que fazer e 
não desr.,jp qno n illnstJ•e Relator e~t.e.in perrlrindo· o son t.ompil 
a4ni no plànnrio. rur emendas que tenho a .honra'de apresen-
tar referem-se ao f>eguinte: ' · ' .. ,:: .. 

Desde que a Commissão, na 2' discussão deste orcnment.o, 
nc·hnu qno niío convinha supprimir as grat.ificncõcs extraor
dinarins aos consuladoR de Londres, Nova Yorl\, Bnlt.imore e 

.. l·ivcrpool e .IquitQs, h a dou~ ·casos que. considero tnmbem' 
missas condições especiaes. E' o do consrilndo de Alexandria, . 
onde a moeda é a mesma dn Inglaterra, o onde as condições de 
vida süo nind~ mais difficois. · 

('! !\'ü.o foi rcvis~o rielo orador. 
' . 

'\• 

' .. '.1 

I, 
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O outro. é o con!ftll adjuntCl de segunda classe de Paris . 
. O consul geral de primeira classe· daquella capital gan~ 

14 contos; o consul adjunto percebo apenas a quantia de seis 
contos. A differenca é .. grande entre vencimentos do consul e· 
os do. adjunto, substituto natural, que muitas vezes ,t.em es
tado em exercício, momentaneamente, por· circums'tanc.ias de" 
~a~~. . ~ 

. Ora, bastar la a. ciraumstancia da vida em Paris ser el·eva
' da, apesar. do cambio, para gue fossem extensivas a esse con-
sul adjunto, as mesmas condições dQ de Nova York. . . 

Por consequehcia, a primeira emenda de 13 contos, é para 
ser dada a gratificação extraordinaria de i :500$, ouro, ao con
sul 'adjunto de Paris e ao. de Alexandria. 

A 2' emenda' manda continuar em vigor o. artigo 27 da lei 
~u~. . ... . 

Com'o o honrado relator sabe, o drcamento veiu.da Camar!' 
sem cauda, isto é, sem disp,osições annexas. · · . , . 

· · H a nesse orcaménto uma disposição - a do. art. • 7 . - · · 
que me parece de toda a conveniencia ser mantida. E,!lsa dis-
posição é a seguinte: · \ · 

.{L~): 

«0 Go~ern~ . po'Hérá nomear addidos commerciae'S 
subordinados aos regulamentos, mas propo.Stos e pagos 
pelos Estados, sem onus ,para a União e sem os mesmos 
direitos dos mantidos por esta,, . 1 

. . :jl!~ uma disposição qu~ muitas vezes poderá ser necesl ' 
saria: para uma propaganda póde haver utilidade no emprego· 
desRes funccionarios. · · . . · . , 
_ J:\.esde que não ha onus par~~: a União, que as despe:zas 
~:io feitas pelos Estados, tratando-se mais de uma apresenta
ção, de oredenciaea dadas pelo Governo Federal, julgo que não 
'ha inconvenientes em .que essa medida seja mantida.. . 

· . O ~R.. BERNARDO MoNTEIRO -.. ~ssa medlda ,já foi Íl~ent.ada 
por rmm, como ·relator; na Comm1ssão. 

O SR. PAULO DE F:HONTJN -• Foigo muito em saber que o 
illustr.r: · relator ,iá havia tido essa iniciativa. · · 

Essa· mannt.enção cônsti,tue n segunda emenda que sub-
melt.o. á consideração do Senado. · . 

1 '· . En .teria outras · observações a. fazer . sobre o orçamento 
elo. Ministorio elo Exterior, mas não desejando cancar a atten
r:ão dn Senado, termino as minhas ponderações pedindo· a 
V. Ex., ·que, logo d()!lois de suspensa .a discussão desse orca-

. manto. ci:lnsu lte · ao Senado se permitte que a sessão ·seja le-
. vant.adn. em vista de ,já estar resolvida n remessa dest.es dous · 
orr.nmenlos - do Interior c do Exterior _;_ á Commissão de 
· Pinnnçns. (.;wuito bem; muito bam.) · 

Vcem 1í mesa, são lidas, apoiadas e postas eín. discussão, 
ns seguintes · · · . 

EMENDAS 

N. i 

verba 1 o•. Angmnnt.n-Rc do 3:000$, ouro, para serr 
1adn n gratificaçüo cxtraordinaria _de 1 :500$, ouro, ao consul 

.. , ' ,.,,; 
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de 2• classe, adjunto, em Paris e 110 consul de 2" classe em 
A.lex11ndria. · 

· Rio qo Janeiro, 10 do dezembro de 1fl22. - Pmtlo fie 
f.'rontin. 

Oade convier: 
N •. 2 

Continua em vigor 0 ar!.; '27 do decreto n ;_ .4 • 555, de iO 
· de agosto de 1922. _ . 

Rio ·de Janoh•o, 20 de dezembro do 1922 •. - pmdo ele< 
Ji'rontin. · ' 

N. 3 
\ Onde convier: 

· · o Governo.· .Poderá nomear addidos oommerciaea subor
dinados aos regulamentos, mas propostos e pagos 'pelos Esta
dos, sem onus para a União, e sem os mesmos direitos man
t.idos por. esta. .....,_ Alvaro de Carvalho.. . 
' ,, ,. 

JÚsti(icàçD.o 

• 

1!L emenda supra v1sa facultar aos Eatados o direito, ·ou 
melhor, a permissão para elles p'oder_e!ll fazer; no exterior, 
p1~opaganda dos seus productos e auxllmr. o .seu desenvolvt
tl1ent(,, sem que isto vá ferir interesses da· União ·e sobre
cai•regar-lhe as despezas. · O proprio decreto legislativo nu
•mero 4. 555, de 10· de agosto de 1922, no seu art. 27, ,já tra- · · 
.tou do assum'()to,- que interessa a todos os Estados e pot: iSI!o 
meanw á União. · · 

-1 N. 4 

· E' extensivo aos funccionarios ."iJa portaria da Secretaria 
.' .. de Estado das Relações Exteriores · a porcentagem sobre os 
· vencimentos a que se refere o art: 150 da ·lei n. 4.555, de 10 

de ·agosto ele 1922, ·em cujo goso se acham os funcci-o11nrios das 
pDrtarias de todos os demais ministerios. 

. .. 

Salá das sessões, 2o' de dezembro' de i 922, - .Mm•cilio fie 
Lacerda. · · · 

Justificação 
' 

A emenda estende aos funccioiiarios da· Secrelal•ia ee Es
tado das Relações Exteriores uma vantagem de que já gosam 
os funccionarios da mesma categoria dos demais ministeriQs •. • 

· Nada mais equitativo, nem mais Justo, porque não ha. mo-
tivo algum parà que se pague differentemente os -qúo prestam 
os. mesmos serviços. 

' ' ' 
· · .· O .. Sr. ~residente - Ninl!'uem mais pedindo 'a:- palavra o 

l1iio .havendo -'lradores inscriptos, fica suspensa a ·discussão, 
IJara ser ouvida a Commissiw do Finanças. sobre as emendas 
apresentadas. . . · ,. ;:, 

Vou submett.er á deliborn~úo do Senado, o requiirimento 
· <lo Sr. Paulo de Frontin, pedindo o levantn.monto da, sessão. 

Os senhores que o approvam, queiram lcvnnlnr-~e. 
(Pansa.) 

. Foi approvado. 

' 

'I 

. . 
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. SESSÃO llM 20. I>! DllZI!:MllriÕ DE i922 ·~ . -· -

Em virtude da deliberação do Senado, vou levantaL' 
sessão. 

t09• '·· 

a 

Convaco paL'a .amanhã, ús 13 horas, uma sessão secreta, 
afim do poder o 'Senado tomo:t• conhecimento de um parecer da 
Com missão de Diplomacia e Tratados relativo a actos do Sr,, 
Prosidenbc da Republica referentes ao Corpo Diplomatico Bra-
sileiro. · • · 

Pat•a ot•dcm do dia· da sessão publica designo as seguintes · 
ma terias:. ·· 

. . ·.2• dis~ussão da proposic;ão da Camara dos Dcput~dC!_s. 
·u. 178, .. de 1 !J22, fixando a dcspeza do Ministcrio da Vtacao 
e Obras Publicas, para o cxercicio de i!J23 (com pa1•ccer {a· 
vm·avel'da Comm'is.~ão de Finanças, n. 891, ele /922); 

CoilLinuação da 2• discussão d·a proposicil.o da Camara dos 
Deputados, n. 119, de 1922, fixando a despcza. do lllinisterLO . 
da Marinha, para o exercício de 1923 (com parecer da. Com~~ 
missão de F·inanças, sobre' as ·emendas ap1•esentada_s, n. 390, 

. de 1922); . · · 

Continuacão da 31 discussão do projecto· do Senado n., 35, 
do i022, que régulamcnta a liberdadç de imprensa (cout sub-. 
stilttlivo da Cormitis'são ria Justiça e Legislação' e pm•eci.W so
bre as e.mendas ap1•csentadas, ns. 224, de 1922); 

3' discussão dá proposicão da Camara dos Deputados, 
n .. 42, de 1922, fixando as foT'Çtls . nnvacs. para o exercicio· ele 
1 !Ji!3 · (con~ . pai'CCC"'' fa!IOI'aviJI.. da Com missão de Ma1•inha ll1 
GitC!'I'a., n. 277, de 1922) ; . · ' · . 

. Conlinuaoão da 3• discussão da. proposição da Cainara do~· 
Deputados n.. H, de. 1922, fi"ando as fOI"Qas de terra para u 
cxercicil.) do 1923 (com pa1•ecer da Com.missão' de Marinha ,.. 
GuC1'1'a· favo1'a.vcl a ttllia.~ e cont!'01'io a out1•as das emendas-
ap!•escntadas, n. 378, de 1922); · · 

·2• discussão, da pi•oposil,llio da' Gamam. dos Deputados, · 
n. 259, de t 921, c reando um Conselho de Justificacão para' os 
officlaes do Exercito e da· Armada, quando accusados, offi
·cialmonte ou pela imprensa, de haverem procedido incorre
ctamente no desempenho de sons cargos ou commissões (com 
parece'/' Jlavo1•avel. da Commissãd .de Ma1•inha c Guc1•ra, ntt"' 
.111C1'0 81/i, de. I 922) j . 

2•. discussão da proposic~o .da Cn~ara dos'·. Deputados, 
u. 21, de 1922, fixando ·a quota de fiscalizncão de bancos ou 
casas bancarias (com parecer (avm•a!Jcl da Comm·issão de Fi-
nanças n; 824, de 1922) ; · . . 

1' discussão do projecto do Senado n'. 39, de )!J22, man
. dando premiar com a quantia de 10:000$ ao lavrador quo 
'provar haver coust.ituido . palmares de' coqueiros no littoral 
do paiz, contendo mais de 25.000 pr!s (com par•ccer fa_vol'avcl 
ela ·commissão (le Constituiçilo, n. 26-i, de 19.22) ~ ' . · 

:1. • disc·u.ssão do projecto do Senado n. 55, de i 022 .!'eco-· 
nhccendci como instit;u.ic·ão rlc utilidade publica a Associacão 
do Fóro do Districto Federal ( corn pm·ccer faVol'av~el da Com-
mi~ são de Constitttiç«o, n. 244, de 1922); ·, . 

' . I 
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3' discussão da JÚ·upo;;i,;iio · da Camara dos Deputados 
· n, 52, de 1022, que abr·e, pulo .llinisLCi'JO da Faz.enda, o credi

to de 120 :J81i' !,$<l'8ií, para pa:ganrcnto a Gmcilimw Marl]Uc~ de 
, Freitas,- cm v'irl.ucln rir. ·~~~IILI'·IICU judiciaria· (com 1Ja1'Cccr fa
vuravcl da Cowrnissiio de Ji'inan(!tts, n. 2fi!J, drJ 1922); 

3' discussiw da pi·oposi~;fLu da Camar•a do~ D:epuLados. 
n. 58, de Hl:l:!, que abr•c divcr~os cr·edito~ para pagn:mcnto do 
pensão a D. Tgnâcia da llocha Vieir·n; tmm publical}ão da~ 
obras <0 Senado c ns Senadores) u «Qounsi urn seculo de po
li.tica brasileira», e para gratificação addicional a funcciona
I'JOS da· Secretaria ria Camar·a dos D~putdos (com. p?·cccr · 
favoravcl da Com.missiio de Fhui.n(!as, n. 227, de .f 922); 

3" discussão dá proposicão da Gamara do~ Deputados 
n. 130, do 10·22, que a.bre. pelo l\linistcrio da Fazenda, o cre,. 
dito csp'ccial de 52:100$511l3, par·a pagamento do que é devido 
ao o,nco de Credito ~ral, cessionario de Felippo Monteiro 

. de .. Barro~ (com., parece1· (avorat,el da Corninissão da F·inan- . 
· • ças, n. 33·1, de l922); . 

·· .z• discussão do pi'OjeclQI clb Senado, n. 80, do '1022, de
terminando que a eooncm·r·cneia publica de que trata . a lei 
n •. 4.47.\, de 14.de janeiro deste anrio, te·rá. por base as lucros 
das cnnstrucções, er\tre .os ·limite~ de. doze a dezeseis ·por cen
to, calculados sobro o custo das ~1esmas, que se regulará pelo 
que .g:eralment.e se paga nas obras feHas por administracão 
e ·dando outr·as prm'idcnéias (da Cornrnissão de Justiça e Le-
uislação, pm•cce1· n. 236, de 1922) ; · 
.. · 2" ·discussão da proposição da Gamara. dos. Deputados 

n. 102, de 10·22, que abre, pelo Ministorio da Fa?.encla, o cre.., 
dilo especial de 9 :050$29·1, para occorrer· ao pagamento do 

. que ó' devido ao Dr. Aus•usLot Had(locl• Lobo c· outros, . em 
· virtude· de sentença .indiciaria (com parccc1• (avoravcl da 
·Comm.issão de Finanças, n. 827, de 1922) 

· 2~, discussão da proposição .da · Gamara dos, De.pulados 
11. 116, de 19,22, que abrO! pelo Ministcrio da Fazenda, o cre.., 
dito espdcial ·de 681: 72S.~\I.l2, para pagamento dó que é' de
\lido ao bacharel· Fausto Pacheco Jordã-o, em virtude da sen
tença judiciaria ( corn parecer fat,oravel da Commi&são de .F·i-

·71anças; n. 330, de 1922); · · · , · · · . · •• . 
2• discussão ela propnsioão da Gamara do8. Dó.puf.ados 

n. 126, de 192:2. cnnsidcrandii de utilidade publica a Escola 
ele Cnmmercin Ohl'iSLO'vão Go.lombo de Piracicaba (com pa
nem· ,fav.o1'avql. da .Cornrnissiio, de Justiça, c Lcuisla~ãQ, n.~ }ff8, 
de 1922), , . , . . , . .: ,., , .... , ,, .. ,, 

2• discussão, da proposicãn da Gamara d!l~ ;.:D~put.ados 
.n. t.\1, ~o· 1·022, dcclar•andn rle utilidoado publicá::·a·.·Academia 
Commercral J/e1·curio de S. Paulo ( corn parecer,favm·a·vel da 
Corl~rnissãri·, de Ju.11ina c Lcui.~lação, n .• 1-19, de -1922); · · 

' ' . ' , ~ '· I .· , ,·:•. '.. , , 

. 2• rdjs,cússão ·da' 'PNJposicão ·da •Ga.mara dos· ··Deputados 
n·. H3,, de Hl22, declwrando de· utilidade ptiblica a" 'Asso
cia,;ão dos Empreogados do. Commemio; do S. Paulo (corn pare
cer (av01·avcl (Á'a Cormn·issão de Jttstiça e Legislação, n. 380, 

·'de 1.922); ·. . · . . .. ·· 
2• ':discussão da prolposiç.ão ·da· Cll!mara dos Depu ta dos 

n. 133, de 1922, que abre, pelo ~inisterio da Fazenda, ó (}rC·· 

. ' ,•, / 

\ 
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, dito,_espc:eial do- 4 :1G8$875. para oc~onor ao pagamento dc

vi·do a All'·:·odo HyppolHo Estruc, cm virtude de sentença ,ju
diciaria (cnm pa·rcçet•, (avuravel (la ConwLissão de Finanças, 
n. :132, de ·1922); . · · ' 

. 3" discussão da prop()s.ieilo da Camara ·dos Deputado~ 
n. 63. ·de ·JU22, ·qttB abre, pciÔ Minístcrio da Ju'stiça e Nego-

.. · cios· .Intc1riot·es, o crcdilo ·especial de 1 :42G$209, para paga
mcmlo ao Dr. OcLavio Kelly, ,juiz J'cdm•al da 2' Vara, nos 
termos do decreto n. 4.831,' de 1921 (com parece1• {avoravel. 
da Commissão de Finanças, n. 22.9); 

' I 

I' 

' · 2" discussão do pro,iccto. do Sentado n .. 38, de. 1022, au-
. torizu.ndo o Governo a abJ•it• o m•edito especial de 120 :00-ü$, 
para, com o auxilio de 80:000$ fornecidos pelo Governo do 
Estado de-· Malló Gtt·osso, mandar ·.construir ·uma linha· tele
!l'raphica da ostaçiio da Silo Loui"i:mço á villa de Santa .. HiLa 
do .-\<i•aguayu, no limite com o 'de Goyàz (com pm•ecer.difavu-
1'avel iÚJ. Comrnissão de Finanças, n. 3Sii, de 1922); 

Continuação da disC:ussão da p:roposição da Gamara dos 
Deputados n. 33, de 1922, autorizando o Governo a emprestar 
ás empre:cas nae ionaes que explorem a industria da madeirl!, 
alé a imporLaneiâ de· 75 o/o dos seus ·capitacs, mediante ga
mnlia hypothocaria, ·juros de 5. o/o c por prazo do 10 · annos 
(corn parece~· da Çornrnissão de Finanças (avoravel a uma e 
contrario a outl'ils, das. emendas apresentadas pel6· Sr.· Alfre-
do Ellis, n. 356, de 1922);, ' · 

2° 'd·ÍseussüiJ da' '[JrCJipOSiçiio da canÍ:ara dOS• Deputados 
n. 112,-dc 1922, concedendo á.viuva do ex-Senador Joaquim . 
ltibciro Gon(lalvés a pensão mensal_ de 400$, com reversão ás· 
suaa filhas solteil•as, tto caso de morte (cu·m _pareéer (avol·a- . · 
·vel da Comrnissão de Finanças, n. 303, de 1922); · 

' . 

. 2• :discussão da ~li'Oiposiçüo da Camara .dos Deputados. 
n. 140, de 'i922, que autoriza o Governo .a abt•ir, pc·lo Mini•S
terio da Justiça c Negocias . Interiores, um credi.to d'e ·ré is 
200 :•0'00$, para a construcção da filial tio Instituto Oswaldo 
Cruz, no~. Maranhão c dispondo sooo·e a execução da lei nume
ro 4.381 A, de .1922 (com parecer {avoravel)l.a Commissão de 

· Finanças, n ..• 369, de 19'22); , : · · · 
· 2• .disc.ussão · «;la ~praposiçiio da Camwra ··d()s Deputados 
n. 101, de 1922, que abt•e, pelo Mini•slcdo da Fazenda, o crc-, · 
dif.o especial de 6:515$299, para pagamento do que. é devido 
a. Dcmclrio de, Souza :reb::eira, cm .virludo de sentença .iudi-

' eiaria (com pm•ecer. {av.ôravel .da Commissão de Finanças, 
n. 326, de 1922); " , 

· · . J;liscussiio 'tlnica da •resolução do Congresso· Nàcional,. ve-
tada pelo Sr. Presidente da Hopublica,,i'eduzindo de 15 annos 
a 5 a, d'e 50 a 35 os prazos para aposantadoria a que•- se ·re
fm·c o arL. 1" da lei n. 2.092, de 1920 (cQtn parecl!'l' (avoravcl 
da Cornm:;ssão da Justiça c Legislação, n. 344, de 1922); 

.· . Continua(1üÓ da 2' discussão da proposição da · Gamara 
dos Deplllado.'l n. 49, de 1022. J•clcvando a prascrip~ão em 
qllc•. ,calnram os saldos elas subvenções votadas, · om 1913 c 
f!l14, pa·m a Fncnldttdc de Direito do Recife (corn parece·r 

· da Commi~·sáo de Ji'inanças (avoravcl á 'Pi'OJJo.~ição e ás emen~ 
das apres_c~tadas JWlo S1'. Jrineu_ Machado, n. :JS7, de 1922),; 

' ' 

I f: 
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ConUnuação da 3' discussão da proposição da. Gamara 
dos Deputados n. 6!), de 1!)22, modil'iC"ando as penas estabe
lecida~ nos arts. 116 c 117 do Codig·o Penal· .MHitar (com ... 
emenda substittttiva dlt Commissilo de' Marinha· e GuerJ•a e 
parec~r. (avorav,el, c·nt pa·rte, da. de· lustiça e Leyislaçilo, n. :US, 
de ·19:!2.).; · . . · . 

· Discussão imt:ca da proposi\lão da Camàra dos De·putados 
n. 136, .d'C 19:!2, que. ap;prova a. Convenção especial de tra
fcg·o mutuo .telegraphico c radio-Leleg.raphico entro o Brasil 
e a Bolivia, assignada cm 2 de maio de 1918 (co.n~ parci:er 

· fa·voJ•avel da Cornrnissilo ··de Diplomacia 1!. 7:ratados, n., :180, 
de 1922); · 

2•. discussão, da proposic;ãó ·da Camara .. dos Deputados 
n. ·114, de 1922, que. concet:Ie á Universidade do ·Rio de Ja
neiru.,.a subvenção especial c annual de. 50:000$, paí·a a fun-

. dacãó~·e manutenção de um Instituto Franco-Brasileiro· de 
alta cultura scientifica o littm•aria' (com paJ•eceJ•ei (avoraveis 
das Commissües de instrucção Pttblica c de Finanr:as n •• 389, . ·, 
de 1922) ; · · · ' 

2' discussão; da propàsição da Cámara dos Deputados 
n. 151, de 1922, autorizando o Governo a "abrir, pelo Minis
tcrio da FazQnda, um credito na importancia de 150 :000$000, 
para pagamento do que é devido ao Dr. ValcnLin Antonio· 
da Rocha Bitencourt (com parecer (aVOI'avel da Commissão 
de Fnanças, ,n. 882, de ·1922); · · · · , . 

2' discussão, d'a pt•oposicão da Carriara :dos Deputados 
n. 157, de 1922, creando. o.· togar de escrivão crimmal. no 
,iuizó federal .dos Estados de S.· Paulo, Minas Gcracs,· Bahia, 
~ernambuco; Ilio de Janeiro, Pará e' Ceará r, dando outras 

· JlrQVidencias (cont pm•eceres favoraveis das Commissües de 
. Leyislar;ilo e de Finanças, n. 871, de 1922); 

2' discussão, da proposição da· Gamara dos Deputados 
n; 162, de ·1922, autorizando o Governo a abrir, pelo 111inis
terio da Viaóíio o Obras ,Publicas, o credito especial de réis 
97 :650$270; para occorrer ao pagamento· devido ·aos, empre
gados. da Administração dos Correios. do Maranhão (co1n pa
recei' (avoravel da .Conunissão de Finanças, n. S9li; de 1922) •! 

Levanta-se a sesslio ás 16 horas c 25 minutos. · ' . 

Üs• SESSÃO, EM 21 DE DEZEMBRO DE 1922 . ' . . . . ' 

• ' •' ' I • ... • ~:·· ·, • 

PRESlllENCIA DO . SR. HERMENEGILDO DE )IORAES, ,2' BECRETAI\100 
,\, AZEREDO, VICE-'PRESIDEN1'E E EST.\CIO ·COIMBilA,- PRESIDEN'fE 

',. . ' "·\ . 
. A's 15 c 112 horas abt•c-se J1 sossão,· a 4t1Íl concm·rr!m us 
St•s. A. Azeredo, Hermenegildo de Moraes, Mondon,;:l Martins; 
Siltet•m ·Ncry, I.opcs Goncalvcs, Laul'o ··Sodré,· Justo Chcrmont, 
Indlo do Bras>il1 Godo.frooo V<iatma•, >Costa. Rodl'iS'Ucll,. João 
'fhom6, Eloy de ·Souza, João Lyra, Tobias .Monteiro, Antonio 
Massa, Manoel Borba, Euscbio de Andradc~ ... At'ai.Jjo Gé11s, Oon~ 
çalo RoJ.lcmberg, Siqueira de Menezes,· ~ntonio Moniz, Ber
nardino Monteiro, Je·ronynw ·Monteiro, Marcilio de Lacerda, 
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Nilo Pcçanhn, 1\fodeslo Leal, Miguel de Carvalho, Paulo rio 
.Ft•ontin, St~mpaio Cort·ôa, Il'itt.cu Machado. Hcmu.t·do Monteit•u, 
Adolpllo Gm·üo, AJI'redn Jmis, Alvaro de Carvalho, Lu i~ Adol
p!JO, .Jose) .1\luJ•I.inlw, Humos Caiado, Olegm·io .Pinlo, Cul.'los 
Cavalcanti, Gene:roso i\'la.rQiues, . Afl'•onso Camu1rg·o, Lauro 
i\1üller, Vida! Ramos, Felippe Schmidt., Sot~res t!L•~ :::•tmo:;, 
Carlos Barl1osa e Vcspucio de Abreu (1•7). 

Deixam de comlJarccer com causa ,iusl.il'icada o~ St·s. 
Abdias Neves, .Tos~ ,b;usPilin, Anl.onino .l!'reil'l\ .Benjamin Bal'
roso, Venancio Nr.tva. C:u·nc.i!·o da Cunha, Ho~u e Silva, l\lonjz 
Soe! ré, lhty Barbosa. .l''mnci~co ::ial!e:;. (\I J • 

E' licln, posla em disctlssiio c ~em rJcllate approvacla a 
ada da ~e~srw antr~·l'ior·. 

O Sr. 3" Secret~rio (scll'l.'irnlo de /") •. l:'t C.OIJ lu d•) seguiu to 

EXPEDIEi\!'rE 

OI!icio do Sr. 1" Sccrelal'iO da Camara dos Depuladn,, do 
teor seguinte: 

Sr. f• Secretario do Senarlo-Cornmunico-vos, afim de qu~ 
soja levado no conhecimonlo do ~cnnrlo, que no auLogt•at: h:' 
rül'ercnto. ao jH'O:jeclo desta Carmwa fix&ndo a dcspc~a elo 
Ministcrio do Inlcl'ior p;wa o cxewicio de 1 02:l houve urn 
nnganG que em•ccc dP corr•ecrJ:1o .,_, I) n ,,eguinrc: na ,·eriJa .2• 
(Subsidio (lo Vice-J>rosifirmlo da llopublica), J'oi omiltirla a 
quantia ele 120:000$ destinaria :\ .~e!•presmltar;i'in rio \'ice-PI'C· 
siclent.e da Rcpubl ica, que n:io soffreu ull.cração. - ,~ · CCl:n
missão do l<'inancas. 

o sr. 4" St)Cretario, (sel'vintlo dr: 2')' jll'OCCLle ú leitlll·a 
dos scgmntcs 

PAilRCEnf:S 

l'\. 3!JS - 1 922 

·A propositiío n. 178, deslr~ armo, fixa a 
nisl.erio do Guerm pal'a o exercício de 
H7. 40G :585$054 e 200:000$ oul'o, a sahe1·: 

'1• Administração Central ............... .. 
2" Estudo Maim· . . ..................... . 

3' Justica Mililn1· ...................... . 
4' Insl.t·twção Mi!ila1· .................... . 
5" Arsenaes, Inlt>ndencias e .FLll'l ulezas ... . 
G" F'abricus .' . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. . 
7' Servit'O de Sa11de ................... · 
s• Soldos e g-rntifieacõc.·~ de ol'ficies ...... . 
!J• ·Soldos, ol apus e g·mliJ'icações ele pmaas 

di! ])l'l\1. • • • • • • • . . • • • • • • • . . • • • • . 
'1 0" Cla~ses inncl,ivao ..................... . 
H" Ajudas ele custo ..................... . 
12" Emprl~gncJo~ a dei ido;; . . ............. . 
f 3• Obras milHares ..................... . 
. 1~' Maferiàl ............................. . 

S, - :Vol. XI 

despesa do AI.i-
1923 em l'éis 

7.I8li:lili2$500 
337:027$000 

1.07-1:380$000 
li.5!J2:200$49li 
2.55:3:!)00$265 
1.379:91i7$500 
t.ü59:207$000 

35.ü78:959$000 

'•2. 190: 187$lili0 
15.538:liG7$715 

:JOO:OOOSOOO 
H!l :HH~SOOO 

!.013:üOOSOOO 
31. 30ti: 506SH8 

8 
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15' Commissão em paiz esérangeiro- Varia-
vel ou1·o • • . • .. .. .. . . .. • . .. .. • • • 200:000$000 

Em 3" ,discussão, o Sr. DepuLado Celso Bayma, relator do 
Pl'Ojecto na Gamara dos Deputados, emittio sobre este orça-
mento seguinte parecer: · · 

«0 projecto de orçamento do M:inisterio da Guerra, para 
1923, ao ser apresentado em segunda discussão; de accOrdo 
com os calculos da Conéabilidade da Guerra, se· compunha das 
seguintes verbas: . 

Verba 1.' - Administração Central, 7. 474 :122$500; verba 
2' ·- Es~ado Maio.r do Exercito, · 337 :027$500; verba. 3' -
Just.ica Militar - 960 :780$; verba 4' - Instrucção militar 
6. 010 :869$500; verba 5' - Arsenaes, Intendencias e Fortale
zas, 2.567:200$265; verba 5'- Fabricas, 1.879 :967$500Í· ver
ba 7' - Serviço de Saude, ,1.227 :145$; verba '8' - So dos e 
gratificações de officioaes, 42.374 :359$808; verba 9' -· Soldos 
e gratificações de praças de pret, .106.899 :249$; verba 10' -
Classes inaLivas, 15.538 :439$; verba· 11' - Ajudas de custo, 
500:000$; verba 12' - Empregados adidos, 92 :284$; verba. 
13' -· .Obras mimares, 1.015 :000$; verba 14' - Material, 
31.305:406$: verba 15' - Commissão em paiz estrangeiro 
(ouro), 20:000$; verba 16'- Reorganização do Exercito 
(ouro), 1. 500':000$, e papel, 1. 500 :000$, o que p~efazem as 
quantias de L 700 :000$, ·ouro; e 219.059 :450$073; papet · 

Nestes totaes de 219.059 :450$073, papel e 1. 700 :000$000, · 
ouro; não estão incluídos os augmentos resultantes das leis 
que elevarem os vencimentos da justiça militar (verba 3'); 
do magiscerio militar (verba 4'), e do corpo de saudê (verba 
setima). . · · 

Estes augmentos são os seguintes: verba 3' - Justiça. 
militar, 124 :380$; verba 4' -· Instrucção miliLar, 271:660$ 
verba 7' -. Serviço de saude, 429:722$, o·que toma a impor-
tancia de 825 :962$000; · · · · : 

·Com este accrescimo ficava o orçamento da Guerra para. 
1923, elevado a 219.885 :412$073, papel e i. 700:000,, ouro .• , 

Como, porém, lhe parecesse exaggerado o effectivo da pra
ças consignado na verba. 9•, o relator, ao formular o seu pa
recer sobre as emendas em segunda discussão, preferiu redu
zir ,os effectivos ·aos limites da propost~ consignando; porém, 
como nos annos anteriores, a autorizacao deviâa 'para elevar 
esses totaes aos limites que fossem traçados na' lei de fixação 
de forc~s. · · 

Essa ,autorização, porém, não foi· acceita· pela mesa da 
Gamara, de fórma que, de coformidade · com o. que se achlll 
estabelecido na redacção para terceira .discussão, o Ministerio 
da ,Guerra só está habilitado a manter.ií25(,76f.pracas de pret. 
· · Assim, o effectivo do Exercito quetpela tabella do' rela

tor, feita de accOrdo com o Contabilidade' ida Guerra, estava 
elevado a 66 . 052 praças, que poderiam, ser reduzidas a 56. 573 
P.racas du conformidade com .as alterações provenientes do ar
tigo 18 'do decreto n. 15.235, ·de 31 de dezembro de i921, e 
aviso n. 457, d e24 de junho ·de 1922,· foi afinal, fixado em 
25.7.61 homens, 'menos da metade dos effectivos marcados. 

A verba 9', que era de ,i06. 799 :249$; baixou a:ssim a 
47.975:631$000. '. ;. . .. 

Nesta conformidade ,o projecto de orQ_amento para 3' dis., 
.oussão ficou diminuido para 1594560:794111073. . , 

•.. • " "! • ; • ' ·-

. -· 
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1. Entretanto para a.Uonder ás exigencias de um!ll situação 
quo impõe novos ·sacrifícios, pódc-sc aihdâ no futuro ·exerci
cio' ~·cduzir ú metade o' numero de segundos~ tenentes, di
l}linuindo-se, assim, em consequencia, a verba de 9, 001 :200$ 
para i. 500: :O.OQ$.000:. · · · · · · • ' · · · 

A verba Q• .com·porta ainda uma nova reduo9ão .. 
. D.iminuindo"se· a ração das praças de 500 ré1s; poder-se-ha 
ale a ncar a economia de 5. i 52 : 000$000. · , · · 

A verba de 1600.:000$ para officiaes de segunda linha, 
.conformo estava na: proposta e no projecto, ficou reduzida a 
100:000$000; . 

Co.m a adopção destas medidas o ,projeQto de areamento 
~icar.a' redüzidá a:'HS. 408:194$073, papel.' . . 

· '' q nWnero d~ .soldad,os _foi red11zido para 2576L 
· · O m'clhor ser1a que na o tlvessemos augmentado os ven

cimentos par~ n.~o ~~tingir~os ·~o extrenio de ·u~a reduéção 
. que chega· qua a desarmar o pa1z l . · · 

'· · A· ',éles~eza é realmente. avultada, guardadas as prGporçõ~s 
com a receita. · · . 

Entretanto, é inferior ás dos orçamentos. para ,192:1 e 
1922.~ . ' ' 

N Commissão ,de Finanças do Senado, com a reserva de 
. emendar á proposição da· Gamara, é de ,parecer que esta póde 
entrar na ordem dos nossos trabalhos é ser ·a:ppro~ada. · · 

Sala das Commissões, 21 de dezembro de 1922. - Alfredo 
Ellis, Presidente. - Irineu Machado;' Relátor . ..:_ João Lvra. 
- Sampaio C01'rea. ·- Felippe Smidt. - Bernardo Mon
(eiro. . · . ,, . 

PROPOSIÇÃO DA GAMARA DOS DEPUTADOS, N. :178, DE :1922,A OUIC 
SE REFERE O PARECER SUPRA 

A.rl. O }lresidente da Re•pu.blica é a11torizado a des-
pender pelo .Miriistei'io .da Guerra' as quantias de réis 
147; 406 :585$0511, ·papel e 2tlO :000$' ouro, nas seguintes verbas. 

I 1,- , 1 ' -I, , , ' , ,l ' ·. ·· ',; ' , I · , , ' , • ' , ' , , ; 

. (As tabellas explicativas foram publicadas no '~Diario do 
Congresso'' de. 22 d.e dezembro de 1922.) · · 

'. I ' , , . 

Ar't. 2.• E o poder. Executivo autorizado: 
:1"; a manter addidos militares .em paiz~s estrang~irqs, 

correndo: a dospeza por conta da verba respectiVa cCommissao 
ein pàiz ostrangeiro , ; · · . · ' · · · 
. 2", a vender os productos das Fabricas de Polvora do Pi
quete e .da Estrella, seqdo as i~portan~ias recebidas pelos 
·estabelecimentos, respectivos e ah1 recolhidas para opportuna. 
utilização em· beneficio da propria fabrica ou de sua pro
ducQ~o, pre~~~da~ contas. !lO 'fh~souro Federal por intermedl'o 
da D1rector1a 'de Contabihdade"da Guerra; 

3•, 'a vender as ptiblicdções po Estado Maior do Exeroito 
que não constituam segredo, e applioar o produoto 'ao melho-
r~mento da Impresa Militar. . . ·. . . · 
· " 4",. a· pagai• aos sargentos aJUdantes, o quantitativo des

tinado a' fardiimento, çm dinheiro, ~c accór~.o cpm: os. preços 
da tabella de 'distribmcüo que ·esteJa em VIgor, e tendo em 
')'\sta o \Crripo cfe ôuracüo do mesmo fardUf!JÇn,to; .. . · · 

· 5•, n rea-lizar contr~ctos além. dp ex~ro~o1o, por ..• ~empo, 
llOróm, não exccdenlc"de ·tres ·annos, quando ·versarem ·sobre 

' ,_, 

·. 

:·i 
.: 
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construcções, ,ncquisi~ões do material de guerra, forca e luz 
ele estabelecimentos militares, alugueis de casas, c campos 
para invernadas e locações de serviços. 

ArL. 3·.· Os medicamentos· fornecidos a officiaes e func
cionarios civis do Ministerio da Guerra serão pagos cm folha, 
sendo expressamente prollibido o fornecimento gratuito. As 
. importancias provenientes .de tacs fornecimentos serão reco
lhidas á Directoria de Contabilidade, onde serão ·escripturadas 
sob • o titulo - -Despesa a annular -. para que tenham appli
cacão na acquisicão de medicamentos e drogas para o Labo-
.ratorio Chimico Plmrmaceutico. · 

Art 4.• Aos officiaes reformados compulsoriamente ou 
de accordo com ,o arL. 13 de lei n. 2.290 de 13 dedezembro 
de 1910, será abonado o soldo do posto effectivo que tinham 
a contar da data do dectcto de sua inactividade, o qual será 
clasisficado na verba 10• -. Classes inactivas - satisfazendo
lhes a differença em rectificação dos respectivos calculos, 
quando apresentarem suas patentes. · 

. Art. 5.~ Serão distribuídos á Directoria de Contabilidade 
e da Guci;ra c ás delegacias l'iscaes, nos Estados, na i'órma por 
que for pedido . pelo Minis•terio da Guerra, as importancia.s 
co.rrespondentes ás dotacões de todas as consignações dos 
§§ 14 e 15 do orçamento. . · . · 

. O referido ministerio subordinará ao regímen . das massas,. 
aquellas que assim convier, mediante as seguintes prescr.i~ 
peões : . . .. . :.~ . · 

. , .. (• 

· · a) fixacão dentro das dotacões de determinada qú'ân'tia 
para cada unidade, estabelecimento, repartição ou. commissão, 
~~ia;a receber por trimestres adeantados, na ~stac.~ô' paga" 

b) as tabellas rclat.ivas a essas importancias serão. orga- · 
nizadas pela Intend·encia ,de Guerra ouvida a .. dil•ectoria a que 
estiver subordinada a reparticão, estabelecimento ou com-
missão e approvados pelo Ministerio da Guerra; . 

c) nenhum acleuntamenlo se ~ará antes da prestação de 
contas do adenntamento antet•ior, salvo ordem expressa do 
Ministerio da Guerra; . .· · i 

tl) os sa·ldos das diversas massas serão considerados eco
nomias licitas dos cofres dos conselhos administrativos, éom 
exeepQão, porém, da forragem, considerada ·individual, cujo 
e~ces~o conlinuará a ser recolhido aos ,:ofres publicas de
Vf'mlo o excesso de despesa ve'rifieado pela m.•cr~s:>irlade. do 
serviço , sobre as distribui,.cões . feitas: ser _:).Ltendldo pelos 
mesmos cofres; . , 

e) ns (lonselhos administrativos respondt!lll pelo) emprego 
das massas e prestarão suas contas por inLermcdio do in-
tendente. . · · 

Art. 6. • As autoridades militares competentes farão re
colher .. á · Inlcndencia do. Guerra o quantitativo correspon
dente ao. fardamento fornecido ás pt;acas para desconto. . 

Art. 7 .• Os exames e analyses feitos no Laboratorio de 
Bactercologia serão pagos adeantadamente, segundo a tabella 
de preoos organizada pelo Ministerio da Guerra, sondo reco
lhido o producto ao Conselho Administ.rativo do referido La
boratorio e· ahi .escri)lluratlo sem o titulo - despesa. .a an-. 
nulla'r ...... p&'l'i'l: ;quo timha at)plicac~o na atiquis1Çãb tie ap
}:ill~'tlllhij~ e ~~a~tivos pára o lâboratorio. 

•' ,• 
.... ' 
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, Art. a.• Ficam commettidos aci encarregado dos trabalhos 
da organização do Serviço Geographico Militar, sob a direcção 
super,ior da chefia do Estado Maior do Exercito, os encargos: 

a) de pro,iectar a applicação do credilo votado; · · 
b) de promover a execução rle trabalhos remunerados quo 

tenham por objectivo o treinamento t!ós serviços e instal
lações, ou que forem considerados .do utilidade publica; 

c) de applicar a ronda proveniente dos trabalhos remu
nerados á ampliação o aperfoiçoamonto das intallacões o 
serviços; 

d) de legalizar as despesas e rendas dos diversos grupos 
de serviço geographico militar, mantendo para esse fim uma 
oscripturação conveniente á boa marcha dos trabalhos de· or
ganização c que possa fornecer, opportunamente. os elementos 
seguros para tomada de contas na Directoria Geral de Con-
tabilidade da Guerra. . . 

Art. 9.• Os medicamentos fornecidos a officiaes e func
cionarios civis do Minist.erio da Guerra serão pagos em folha, 
sendo expessamC'nte prohibido o fornecimento gratuito. · 

As importancias provenientes de taes fornecimentos se
rão recolhidas ao Laboratorio Chimico Militar, para que te
nham applicacão na acquisicão de medicamentos. 

Art. 10. Ficam supprimidas, neste Miniterio, todaB as 
diarias, salvo as que estão determinaras em lei especial, des
tinadas á alimentação. 

Gamara. dos Deputados, 17 de dezembrfo de 1922 .- A1·~ 
tlolfo Rodri(J!tes de A:e!Jedo, Presidente. -.José Augusto Be~ 
ze1•ra ite llferleiros, i• Secretario. - Costa Rego, 2• Secretario. 
- A imprimir. 

N. 399-1922 

Quando foi submettida á consideração do· Senado a re
da~ão final do pro,jecto do. Senado n. 79; do corrente anno, 
concedendo ao Sr. conselheiro Ruy Barbnsa, como homena

. gem ans relevantes serviços prestados á Nação; o premio de 
f.OOO :000$ em apol ices papel, o illustre Senador Irineu Ma
chado apresentou duas emendas. 

. A primeira em vez cde concedido ao conselheiro:., diga
se ao SenadO!'. 

A segunda depois «de papeb, accrescente-se: ·«as quaes 
serão averbadas com a clausula de inalienabilidade,. 

A . Commissão de Redacção acoeita a primeira emenda 
visto como ha npenas a subst.ituicão de uma palavra por ou
tra, .não havendo alt.eracão das disposicões dn pro.iect.o. 

Quanto a seA'unda emenda a Commissão de Redacção não 
póde pedir ao ·Senado a sua approvação por ir de encontro 
ao art. 172 do Regimento. 

Sala da Commissão d·e Redacção, 21 de dezembro de 1922. 
- Vidal Ramos, Presidente interino. - Oleoa1•io Pinto, Re-
latai'. - Ar_aujo G6cs. · • · 

O Sr. Luiz Adolpho - Peco a palavrn. 
O Sr. Presidente - Tem a palavra o honrado Senador. 

j 



118 .ANNAES .DO SENADO 

, . O Sr. Luíz Adolpho,,-. Sr .. Prcsidon,te, tenqo ,sido. eleito l 
4~, .Seóretariod~sta' CariuU:•a o, npsso âistinctq, col!cga,, .sr .. Se-
nador Silvcrio, Nery, occorreu .uma,vaga. na,.CommJssao d'e 
Obras. Publiêas,. Pot•. esse motivo .. venho soli-citar de V. Ex. 
se, d~g:ne noihear um .outro, Senador .. para prccúchor a vaga 
clelxadn por S. Ex. 11a mesma Commissão. . 

' .,; · lol ~;o ::i•l' ' ' : '' -! ' · ' ' '· ' ' ' · ' _ o Sr.,Presúlluite ...,... Nomeio, para substit,uir o, Sr .. Silverio 
Nery; na C'ommissão . de Obras P·ublicas e Emprezas Previlo-
giadas, o Sr. Carlos Cavàlcailti. . · . . 

. ' . , , J.á se .. ac'hando,,prcsontes. 34• Srs, .. Senadores, .consulto o 
Senado sobre se concorda. na interr.upcão. da sessão . publica 
afim de. qlia nos p'ossamos. :reunir .na sessão. secreta; c. tomar 
c·onhecimento do parecer da Commissão de Diplomacia e 
Trat'ados. . . · . , . · . . . . . . .. . . 

Os Sflnhores quo concordam em que seja iiitàrrompidá a 
sessão publi'éii qtieirari'I dil'r 'o scii ássentim6úl.ci. (Piàtsa.) 

I :! ' : l ~ :0 ( . 1 f I . ' 

. Foi approvado·, - · · . . · 
o Se~·a'do ~·assa à relinir~se e ln sessão se'crotti. 

• • , , : j - r , ,' '' • ~ ,' , , ' : • • 1 ( , , I 1 ' \ , I I : • ,I ' 

(E' interro-mpida .a sessão ás 13 e .f5 rni.Ymtos), 
'(Ii!úibre-se à sessiió áS Ú l/2 Iwras). 

~ Sr. Presidente - Está reaberta a sessão, cont!Jhianqo 
a hora do expediente. · .•. • 

.1 :1 I I' • ' 1 ' : ',l,it ' : ': I , • ; 

'l'eni a l)alavra o Sr. Pau,! o de FronUn. 
· , ' ' ' \ci ' " o Sir. Paulo de Frontin - IS.r. Presidente, pedi a palávra 

par111 solicitar do Senado .conceda o que recusou em sessões 
anteriores, pela circumstà'ncia do haver orçamento~ a serem 
inclui dos, na .ordem dp dia,. ma teria que, na. ,opinião d.B majoria 
do Scnadó, era mais úr'gentc dó que se prendo ao ínquillinato. 
Reqüeiro, portanto a V, Eoc~. Sr. Pre~idente, que se digne con
sultar•.o Senado se;, sem pr'ejuizo da urgencia ·.i'il ·con'cedida 
para dücuss§,() e vo~ac!l.ci'clo; orcamentos da Viár;ão , e da Ma
rinha. co.ncildà urgericia para que· ·seja, após ess·es assumptos 
discutido o votado o projecto n. 86, de 1922, elaborado .pela 
honrada Com-missão. de J,ustica c. Legislação, com- :subst.itutivo 
ao pro.jccto do Senado n. 58, deste anno, formulado pelo meu 
honrado collega pelo Districto I?ederal. · 

o Sr. Pre~id.ente - o Sr. Senador Paulo de Frontin 
requer urgencin pala, :depois dos orçamentos da Viação e da 
~arinha aue se. acham na ordem do dia, ser discutiqd. o .pro
ject~ n ... ~;6 da ·comhliss~o. de Légis)~cão ti .Justicn, quç trata 
do lllC!Ulhnato. Os . senhores CIUe. approvam o requerimento 
do .Sr;, Frontin,, sem preteri cão dos Orcam'ento's, queiram :se 
levantar. (Pausa) . 

Votaram ·a favor 22 Srs. Senadores. i · 
9ue~ram IOV!lntar-se o~, (I'LlO .,vpt,aram contra. (Pausa). 
iTotaram contra 11. Fo1 ;appr·ovado. 

o sr.. 
O Sr. 

Miguel de Carvalho -. Peço a palavra. 
, lt . ., 

! •• I!. ,, ' .,. ,· ,., I ! .·- i • !' 
Presidente - Tem a palavl·a o nobre Senador, 
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O Sr. Miguel ·de Carvalllo ( •) - Peco a V. Ex. o olJso
quio de mandar-me trazer d regimento da Casa. (E' satis

.feíto.) 
I 

, Sr. Presidente, cdnio foi concedida a urgencia para ser 
tratado no recinto o caso que, como V. Ex. diz, se refere ao 
inquilinato, desejo ·saber se posso requerer ao Senadd que 
esse projecto V•á á Commissão de Constituição. . 

Vou dar as razões que ·tenho para isso. 
O nosso regimentd no art. 123 diz que os proJectos re

jeitados ou não sanccioriados rião se poderão renovar na 
mesma sessão legislativa. · . 

Essa disposição. do .nossd regimento é apenas com a al
teração, com a substituição de um vocabulo, a mesma dispo
sição constitucional que rege casos dessa nature1a. 

Ora, t'oi a pouco' re.Jeitado pelo Senado o projecto· deno
minado do inquilinat.o, isto é, o pro,jecto que se refere á si
tuação dos inquilincs e. dos senhorios. Agora foi retirado de 
uma commissão onde se achava - a de Justiça - um outro 
projec~o. que, tanto não tinha valdr par~ o caso, que lá ficou 
esquecido, mas, em consequencia da reJeição do projecto a 
quo venho de referir, .obteve parecer e, em virtude do reque
rimento do honrado Senador, approvado pelo Senado, foi con
cedida a urgencia, para entrar em discussãO. Este é que é o. 
ponto d~; duvida que eu teriho. ·se o pro,iecto, que vem agora 
á discussão, se refere, como V. Ex. a·cabou de dizer, ad in
quilinato, se no § 2~ do artigo a que me refiro se diz que sAo 
comprohendidns na prohibicão do artigo as propdsicões que 
tenham por fim o mesmo ob,iecto, que regulam pelos mesmos 
meios, eml,lnra sejam . differentes as formas empregadas, 
quer-me parecer que sómente poderemos discutir e resol·1er 
sobre este projecto, infr.ingindo á Constituição. E para que 
tal níin se dê que, na minha apoucada compreliensão, (ntlo 
ripoiados 1, eu consullo a V. Ex. se possd requerer ao Sena
do oue o pro,jecto seja encaminhado á Commiss!l.o de Consti
tuição . e ·Justiça, .. afim . della se manifestar a resp.elto, 
para saber se o pro.iecto. nas .condições em que nós nos acha
mos, póde, sem infracção do dispositivo constituicional, en-
trar em discussão. .(llfuito bem; muito· bem.) . . . 

· O Sr. Presldlmte - Apezar de haver votado a urgencia, 
o Seriarlro pódr> 'approv~r um requerimento, afim do. pro.lectOI 
ir á Commissão de flonAtit.uiGilo; ou a qualquer outra Com
miss'in. F.ese pro.iecto, que foi apresentado pela Com missão 
. do CCinsf ih1 iciío e .Tusticn. não trata propriament.e do inqui
linato. l~gisla eirclnsivamente sobre o despejo. Elle assume · 

. d carn!lter de uma lei de emergenclá. . . 
'E!s n informação que eu posso dar no nobre Senador. 

O Sr. Paulo de Frontin - Peco a palavra. 

o Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Senllidor. 

O Sr. Paulo· de Frontin (*)' (pela ordem) - Sr. Presl
dont~. V, Ex. acaba do dar a explicar-ão solicitada pelo 
honrado s~nador pelo Rio de Janeiro. Posso, porém, accres-

( • ): Não foi revisto pel~ !Jr~dor. 
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contar ainda algumas considr.raçõr.s, que esclnreccrüo o caso· 
de modo ma i H comploto. 

O No)cctn da Camam elos Deputados, que foi rejeitado 
pelo Senado, 'izav,\ transformar as ac~õeo de eles pejo, de exe
cutivas, rm act;õc9 ordinariaa. 

O SH. ,Tn:RONY.Mo MoNTEmo -. De summarias para .or
dinoritl~ . 

(I .SH. PAUT,Q DI~ FRONTIN - Não del.er•minava a suspen-
1-!ÜII d 1 ciP~pcjo; !.ralava ele uma modalidade. contra a qual 
r.lgnns do~ dignos Senadores se julgaram na obrigacúo de 
,votm·, JJOrque affecl.avn princípios estabelecidos no nosso 
:rodigl• Civil. Si cada direito necessita de ter o instrumento 
pm·a f[~l.l'l' rcspcit.al-o. entendiam que o despejo era a ga
ranf.i:;, do d1reito de propriedade. Tratando-se da !1ropriedade 
predial, !ll' medida~ votadas pela Camara não oram, conse
.quent.c,mentc, const.it.ucionaes. Eu fui vot.o vencido, na que-
5!.no, mas. estou acostumado a respeitar os votos vencedores, 
quando ::fto tomados dentro das condições do nosso Regímen
ir.• r. de nossa organizaoão politica. O caso agora é diver~o. 
Snbmellidn ;í consideração da Commissão de Legislação e 
Jtw!ir,a, onde temos diPtinctos ,juristas ... 

0 SI~, J\-ITO!JEL DE CARVAT·HO .:... Apoiado, 
0 Silo .. PAULO UE FRON1'1N - . . . elles entenderam QU•~ 

podiam dar uma outra soluoão ao problema, attendendo .ás 
·circum~t.nncias de momento. Essas circumst.ancias, como :v. Ex. sahr. são .wilicas, em vista dn numero de notifica
()Õtl!; a r! o de habitacões que vão soffrer o despejo. 

O Sn. 1\{IGUEr, DE C.\IWAI·I-IO - E' a isto mesmo que s~ 
oppõa o crt.igo do Regimento. A fórma ti differcntc, mas o 
1'tmfil• é o mesmo. 

O ~n. P.\Ur,o nmFHnN'I'IN - Não é o mesmo. O caso de 
lransfnl'mar a accilo de despe,io, de summaria em ordinaria,. 
J)iio está manlido no actual pro.ireto. Est.e. trata de suspen:
dm·, por lrrnpo determinado, todas as acções do despejo, .sem 
modifir.ur:IH: rlo enractel' .que tom esta accão. E' uma medida 
rlo ·~me r•gpncia. como o são as disposições que podem sus
pendr.r, num· dado momnnto, a cobranca de certos impostos, 
tJWl estão estabelecidos na lei da receita annual. 

. O Poder Execntivo tem meios de reduzir impostos, isto 
6. poderá. modificar as l.aril'as, reduzindo; ·quando ha riscos 
de l?'llsts. ou qualquer outra circumstancia crue possa affe~ 

. ctar a alimcntacüo da populncão e ,SO\.l. bom estar. 
· l'a1•eco-me, D?''fn_nto, que não)i~:.in.bsolutamente identi

dade, nr•m nos obJcc!.Jvos, nem nos::rD.c)!ls" empregados; O que 
ha é nma nova f6rma, uma nova'iimodil:lidade, uma nov11 me
dida d;, Gmergcncia, quo resolva. ".'o· problema,. como· aquelle 
ouf.ro 'Jr,-ocuravo resolver, c o Srnrido . ont.cndou CJUtl não em 
a 1'6r·mu r:onvnnicnt.e. · .• · · . '" . 

Ne81a~ conrli1;ões; não vc.io po?:~que razão depois da opi
niüo, nüo omil.tida por um Bcnadér,\.Í'Jlas pela Commissüo do 
r.~~f:islar,íín c .Tust.içn. o subst.i1ut.ivÚ:' Õi.ie est:1 em terceira dis
cusóãl.', e que, si fôr approvnclo, .·ainda p6dc 1~r utilidade 
Pl'Hi icn, YÍI 1í Commis:;:üo,': ele Const.iÇU·icí'io. · 



SESS.~O llM 21 DE DE't:EMBRO DE 1!!22 121 

· · E1•a o que eu tinha n dizer, completando ae Informações 
prest nela~ JJOr V. Ex. 

' . 
li 

. O Sr. Lauro Sodré - Pêço a palavra. 

O Sr. Presidente - 'rem a palavra o nobre Senardor. 

. O Sr. Lauro Sodré - Sr. Presidente, na ordem do dm 
dos nossos t.rabalhos vcem figurando, ha alguns dias, 03 dous 
projectos dr.o fixacão de forÇa. . 

'!'ratando-se de . ma teria urgente, cuja importancia não 
escapa ú attcnção dos collegas, venho requerm• a V. Ex. que 
consu!t.e t• Senado sobre si pcrmitto na inversão da ordem do 
dia. nfiw de que esses projectos sejam tom~.-los em consi· 

, d~rncão, sem prejuizo dos orçamentos e das urgencias reque~ 
!'Jdas. 

.> 
O Sl': Presidente Opportunamcntc submetterei o re~ 

querimenti:J de V .. Ex. á considera cão do. Senad·o. 

O Sr. Miguel de Carvalho - Peço a palavra. 

O Sr. President~ - Tem a palavra o nobre Senador. 

O Sr. Miguel de Carvalho -:- Comqnanto muito respeité 
as opiniões do honrado represl!nlante do DisLricto Federal, 
não posso conformar-me com o que S. Ex. acaba de mani
:t'estar. :Dese,io, Sr. President/l, que !\ Commissfto de Consti
tuição me sirva de guia no correr da discussão do projecto 
s qu(• V. Ex. se referiu como sendo o de inquilinato. Foi 
is~ o que eu ;pedi a Y. Ex., foi que me per.mittisse apresentar 
ltm requeriment() a;o Senado no sentido de ser enviado est& 
pro.ie•Jlo á Commissíio de Constituicão, que é a competente 
para esclarecer o assumpto. 

Respeito muito as deliberacõe~ da Commi~são do Jus .. 
tir,a, pois vejo nella collega.s da maior competenoia; mas, 
para o caso, penso que quem deve dar seu parecer sob o 
ponto do vista constitucional é a de Constituição e Diploma .. 
cia. 

E' este o requerimento que d'eixo em mão de V. Ex. 

O Sr. Presidente -Perfeitamente; é um direito de V. Jll'f, 
como de qualquer Senador requerer a volta de um projectei 
a uma Commissão qualquer.· 

V. Ex. queira maridà:r o seu r!'que1•imento por e$Cr~to. 

Vem 4 mesa o seguinte . 

REQUEniMEJ.I/'1'0 

Requeiro que sobre o projecto n. SG, de i922, inter-. 
ponha sou parecer a Commissão de C:onstitulc4o. 

Rala das sessões, 21 de dezembro de HJ22 •. ,....., MiqueE 
ele Cm·valho. . . . ' · 
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O Sr. Presidente - O requerimento do nobre. ·Senado~ 
fica sobre a mesa, aguardando a deliberaoão do Senado para 
quando se discutir o projecto. . · · 

'l'em a palavra o Sr. Senl\dor J eronymo Monteiro. 

o Sr. jer'onylito Mlliiteiro ( •) - tSr. Presidente, tive hon
.tem opportunidade . de apresentar um requerimento que nãD 
p~dé ser, toina~o em. consideracã~ pelo Senado porque a h0/.'21 
do exped1ente Já estava encerra<la, ... ,. , , . . . . . . . . 
'. ' V,en,l~o. aso,ra, .I'~!J.OVal-:-o. porque ~e parece que Be trat& 
do um caso não previsto pelo nosso Regimento. 
'' ' rra~a-~e ,,d~. V·Olta qe u~ prpje~t() á 09nihiissiio de J:uá:
tJc.a. e L~gislaç_ao,, tJor o~de Já transttou, .afim d(l ~e.r tom)ldo 
cm consideraçao a emenda a elle cffereCJdn, quando submet
tido á decisão do Senado, i'!m 2• turno. Ac'ont,Pce que . esse . 
. projecto recebeu. na Commissão, mais algumas ·emendais. 

:E nci parocer,,em,ittido .. nM, ~e_, 13ogitou dellas, Coutinuam essas 
t"mendas de p.e .na Commtssao. . , . , 

Assim, requeiro a V; Ex~ que coii~ul te I) Sehâdó sobre 
si consente em que esse projecto, ante.s de submettido á dis
r,ussão, e visto que nem figurá na ordem do dia, volte t\ 
mesma Commissão, afim de serem tomadas em e•onsideracilo 
a~. ein~ndâs âivrésentadas e que não. constam Õ6 parecer, e, 
rm s~gu ida,. ,volt !Ir. a. plenario sujeito á pelibera:;,ão~ do Senado. 

:F.'. 1o requer1mento qu~ teuho a _honra de ~eüviar a Me.sa. 
. . Como se vê, essa,. hypothese nao é previst,a pefo nosso 

· .Jiel\'ilhé~lq; ge .. ;m.()do,,Qút:! talvez _pbdera, s1ii. rc.olvido. o c~~;s.o 
T.•~:la. 1\fesa,. . Jndep:el1~ente . de .. con~ulta . ao .S&nado. .SI assim 
fllr, GlmPl~fu;\):r:-se.,.ha ~ ,assumpto e a Commtasão poder& de• 
liber·a~. com .!Dili~ ,brtwiaad.e. , , .. , , . . . · 
, . , P~co, . outros!~, S~ .. , Pre~ldr.~te, que m;; ~a.111 res&rvada a 
palavra na hora do expediente, para ·tratar .de· outro assum
pto, logó 'qu'e sej'à resolvirl6 o' caso do meu requerimento. · 

. O .SR, .PIREBIDENTE -. V. Ex, é o Í'~lator do p~~ec'er? 
O SI\. JERONYMO MoNmiR.o - Tenho essa honra. 

. 'q I s~ . P1

RESIP~ .. .r~ .- ln as emeru:las forâ\U ailresentaclâs. a 
Commissao? . . · . 

O SR. JBRONYMO. MoNTEmo.- Effectivamente as emendM 
foran1 apresentadas á Commissão, Irias eu deU:as :não tomei . 
conhecimento porque ás minhas mãos não chegaram. 

O· SR. PnESIDE.'iTII! . -·· Neste casÓ indepi:mde d'e requ'e~Ímen
t.o, e a Mesa póde e vae •!nviar á Commissilo de Legislação e 
Justica o projecto a que V. Ex. se :r.;;~~pre. 

O SR. JERONY.l\Io MON1'Emo - Muito obrigado a V. Ex.· 
Pedi a V. Ex., Sr. Presidente, qu'e me•reservasse ainda à Pl:-
lavra. · ·, ·. 

' 
O SR. ·PRESIDENTE - 'l'cm a palavra o nnbre Senador. ' 

' ' ,, ' " ). .. 
O Sr. Jeronymo Monteiro Ul ~.- .Sr. Pre.sidente, a das. 

peito· do estarmos, em ~ins ,de .ses sã[\"· e .não se~ ,já .hora rPropria 
. de sé cogitar da apresentaÇão de pr:Qjeotos, visto como a atten~ 

I 
· l') Não foi revis.to · pelo orador. 

• 

I 
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cão do. Senado está. volla.rla para assumptos de alta monta. 
!.aes como, OE!, ·o.rcanientos,·.l~il le!s dé ,fo~óa e oütros casos qiHJ 
mtcressam vwamente o, P!UZ, amda assim -não me furtarei ·ao 
dever de trazer ,á consideracã?. .da Casa um projecto que 
reputo ele gi'ande alcance c benefiCIO ás classes que constituem 
a verdadeira creadora da riqueza do paiz. . 
, , . Jl)em se . dcbaUdo, Sr. ;presidente, longa o llrilhantemen~ll 

nesta. o,:na ·Outra ,Casa do. Corigr'esso a questãó do credito agri· 
llola o .. os.mejos de se .rodear os agr.icultores dos recursos com 
ttue\lôssani, 'fazer. face e .re~olver de prompto as suas d!ffi
llUldades,e,:as orisês de numerarió. Não ha .muito. temP.o essr, 
ussumpló foi ·debatido .com calor n!lsta Cása .. Diversàs mo· 

· didas ,fo!·aio pr,oposfus. e. alf!umas adQptadas e tra.nsformada.q 
om lei. Eram todas destmadas a favorecer umas, ligeira e lo· 
vemente'í a agricu!Lura, outras, intensa e pode~nsaínerite, a~ 
mdustr•ías ·em S'!lrlll. . E. css.a.~ .. medidas, Sr. Presidente, bri• 
lhantcs ein th<eoriu, ·müito npplaudidas em palavras, na pra· 
f.iúa eram poüco bcneficas, pouco uteis á olass'e a que se des-
Hn,avam favorecer. · · . 

-, ' ' ' ' ' - • . • ' ' • .. ·' ! I .. I " ' 

Ac'ompanhei. silenciosr> .todos . os debates em torno desse 
bello. assumpto,apezar· de reconhecer que é esse um Oos ma1s 
rnndantenta'es probremas .quo. pf.ecisàm de. soluÇão. 'para o des~ 
IJ!llvolyimcnto economico do Paiz. Trazendo,. Sr., Presidente, o 
meu penS;amento sempre . preso a. esse prób!emá; verificandLl 
na ilr.atica, pelas observaÇões .feitas en1 torno . da vida. agitada 
dós agricultores, 'entre os qunes conto grmde ,numero de ami· 
gos - tomei a delil:lera~ão de vir hoje apresenta:r. á conside
raoão do Sena·do um projocto que, não resolvendo embora o 
caso para todo o Paiz, comtudo ·estabelecerá um estimulo for~ 
te, .\lara que; s~m grandes onus p;ara o Governo e incitar1do 
as iniciativas llarf.iculares e .a economia .individual, . se fJOssa 
che'gar a resolver .por completo esse grande problema e, desto 
modo, fàvorecer-sc poderosamente á classe pro.ductora, por 
essencia, do nosso }laiz. · 

. Sàbemos ·todos, Sr; PrCside'nte, . citie na. Álleinanha, na 
Suissa, de modo. especial, o oredit.o ágricola recebeu. gra'ni1e im~ · 
pqlso e .trouxe benel.'icios poderosOs ao. Paiz; pela adopção da.;; 
caixas .. rtJraes Rei'chafn. E;; ses . ipstihlto'S de llredito . se mul· 
lipJioaram nesses. paizes de modo prodigioso, dando Vf!ntagend 
praticas, iios 'agricultores, 1':wilitarid.o~lhes t.odas as transacções· 
e permittindo que, mesmo o.s pequenos iavt:adores, pudessem 
((1r. o. dcsenvoJ.vimenLo . .das ~uns lavouras, wmparados pelo crc~ 
dito des~as ~eql)~1las ()aixa~., . . . , , , .. , . ; , : . 

No ,'Br.as1\, d~s!jp, ha alfl'tms, annos, uni br,JIIJ~nte ;patrwta, 
nm, .contcrraneó .11lustrc que. aecult!!- ~ua,. morlos,Lia e procura 
encobrir O . seu: nómc pOI~ eXCfSSÍ'\io culto a essa, ~ara e grando 
virtude, o Sr. Dr. Plaofdo de Mello, \em procunapp ;fundar di· 
·ver~as inst.Huicõos deste .genero, com. enormes vantagens pura 
a·~ !nni'La~ lóoali.diídos QM, 'pr,r es.~a~ caix,ns, são 11ehcficiada~ . 

.. ,Em Friburgo, por, .exemplo, extste um desses. cst.abelem
mentos, . em uma prosperidade. pasmosa,- extraordmar111. 

Essa caixa., fun~ada hn qç;x:ca de .. ,11, anqos,. tpvc, no sou 
primeiro anno de, .oxiston.cia, .um movimenlÇl1.a.pen!ls do quatro 
contós 'o. t'anfo,. Hoje, .·ena gira com o capital do .cer.ca de 
cinco mil contos,. e distri~'ue os. seus, ,recursos de ,modo bc
ne~icO o vantajoso,, a .m;n·a. rQ!dão qxtraordinariu, .fazendo a 
felicidade dnquelle povo e a prosperidade da sua lavoura. 
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A este respeito, Sr. Presidente, pude lêr em um dos 
jornaes da terra, uma interessante aprcciaciio !!-C~rca do d~s
envolvimento desta caixa e dos grandes hencfJCIOS q1;1e dis
tribue em toda a zona rural da cidade de Nova Friburgo. 
Assim se expressa aquelle jornal : 

Veio-me parar ás· mãos por acaso um numero 
da Gazeta da Bolsa, jornal· que se dedica a ass~mptos 
financeiros. no· Rio de Janeiro, no qual, em artigo de 
fundo;· o eminente finimcista commendador Ramalho 
Ortigão, ho.ie inspector geral da Fiscalização Banca).'ia 
do Brasil, borda alguns commentarios sobre a Ca1xa 
.Rural de Friburgo e publica uma estatística do seu 
movimento. 

Fiquei surpreso e fiz . tenção, logo que me per
mittissem os meus affazeres, de fazer pessoalmente 
uma visita á Caixa que adopta o· systema Raiffeisen, 
muito meu conhecido. 

Desejava ver de perto como se pratica no Brasil 
o systema ho,ie consagrado na Europa, onde visitei in
numeros estabelecimentos Raiffeisea.nos. 

Recebido pelo 1Sr. Eboli, gerente da ·caixa, no seu 
gabinete de trabalho, apresentei-me com as. creden
ciaes de amigos delle, do Rio de Janeiro, inclusive o · 
Dr. Placido .de Mello, fundador da obra em Friburgo. 

A' .primeira vista pareceu-me que o Sr. Eboli · 
.era um homem frio no seu tratamento e de poucas 
palawas, mas logo que iniciei a minha conversação, 
desfez-se. esta impressão. . 

Notei logo, ao entra·r no seu gabinete, a bóa ordem 
em tudo. A sua mesa está arrumada de maneira que 
t.odos os documentos da Caixa; necessarios a uma in
formacão ou a uma rapida estatística, podem ser vistos 
·sem perda de tempo. 

Sem se levantar de sua mesa, pódc ·o Sr. gerente 
.prestar todas as informacões concernentes ao movi-
mento da Caixa desde 190'8, data de sua fundação. · 

-Sr. r;·erente, ·desejava conhecer o funcciona
mento da Caixa e observar p·raticamento o que ella 
está fazendo; antes, porém', devo dizer que não falia 
·a um leigo na ma teria. Conheço perfeitamente o que 
é uma Caixa Rural. . 

Antes de iniciar as ini'ormacões, o Sr. gerente 
convidou-me a visitar as suas dependencias, a conta
doria. o archivo, a casa forte, o salão nobre, etc . 

. Devo dize1• que mesmo na Europa não vi estabe
lecimento desse.· genero montado com tanto capricho 
e esmero. . . · 

o. prerJio da Caixa de Friburgo é do construcciio 
magnifica c solida, e mais tarde,. não receio em affir
mar, poderá ser remodelado convenientemente para 
servir no ma.is aprimorado e importante cstabehici
mento bancaria do Estado do Rio. · 

Na ~inha Visita á casa forte mostrei-me surpreso 
q!le a Ca1xa, em um Jogar relativamente pequeno, pre
CISasse de . um compartimento só usado pelos grandes 
hanc,os das capitaes. A esta ob,j eccão, o Sr. gerente 
explicou-me a ruziío da necessidade da casa f.o·rtu e 
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mostrou-me mesmo uma bón qunntidad~ de pastas 
onde se acham guardados documentos de 1mportanc1a. 

Concordei plenamente com elle. 
Na minha visita ao archivo observei que a sua 

~atalogação é perfeita. 
Na contadoria, onde me foram al?resentados .o 

Sr. Manocl Luiz de Castro Nunes, thesoure1ro, c Olymp1o 
Ribeiro de Miranda, official, observei o systema usado 
nas contas corr-entes de movimento por meio de fichas, 
o que muito facilita as operações. · 

A Caixa .iú :possue uma machina de calcular 
(somma, diminue, multiplica c divide), com uma pro-

. cisão de assombrar. . 
Estava finda a visita c exterior :t> · á Caixa do Fri

bu·rgo. 
Não era o bastante para satisfazer a minha cut•io

sidade. No numero da Gazeta da Bolsa, em meu poder, 
poderia eu lêr os numeras estatisticos do movimento, 
mas, com uma certa reserva, pedi ao Sr. gerente quo 
me informasse alguma cousa de viva voz sobre os al
garismos da caixa. O Sr. gerente notou logo esta minha 
reserva e respondeu immediatarncnte que csta\'a appa
relhado para apresentar o movJmento da caixa, sem 
·comtudo tralm o ses·redo · profissional, em citu 
;nomes, etc. 

Era o que eu desejava . 
. O seu movimento, que em :1909 fóra apenas de 

4:000$ (darei tudo em numeros redondos), elevou-se 
em 1.913 a 108:000$, em 1918 a 1.000:000$, em 1920 a 
7.000:000$ e em 1921 a 12.000:000$000. E~te anuo de 
1922, até outubro, está o seu movimento em 18.000 
contos. . 

E' preciso dizer que o primeiro deposito que a 
caixa recebeu foi de 472$, em agosto de 1909. Sendo 
uma instituição sem capital e que funcciona de accôrdo 
com o art. 23 da lei n. 1.637, ·de 5 de ,janeiro de 1907, 

é de admirar· como se poude manter e pro~,'rcdir tão as
sombrosamente em um.meio novo, corno no Brasil, onde 
não haviam similares na . data da. f_undação da, caixa." 

Eu havia dito que a caixa no primeirD anno de existencia 
tivera um movimento de 4 :000$ e. pouco e que hoje estava com 
um movimento de cerca de 4. 000 contos. Houve um engano 
nessa minha declaração. O movimento actual da caixa é de 
mais de i 2 • 000 contos. . . 

O Sr. Presidente - Está dada a hora do expediente. 
' . 

. O ~r. J'eronymo Monteiro - Sr. Presidente, peco a V. Ex, . 
a bondade de consultar á Casa sobre se me concede a proro~ 
gação da hora do expediente, ·por 20 minutos, para terminar a 
exposição ·que estou fazendo no Senado. 

() Sr. Presidente -' Os senhores que concedem a prorJ~ 
gação req_ucr1da ptllo Sr. Jeronytno Monteiro, queiram levan
tar-se. (Pausa.) 

Ftii e'dn~e'diêia. V. E~t. Jióde c.dntinuàr. 
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O Sr. Jeronymo Monteiro (continuando) - AgradeC·I' ao·~ 
nobres collegas a consideração quo dispensaram ao humilde 
orador. Posso assegurar que o meu intuito na trihuna não é 
ganhar tempo ou · fa7er obstrucção; o' meu intui tu exclusivo 
é tratar de um assumpto palpitante e que reputo de alto a\. 
cance para a econoriiià commum, de altc; 'r:lcance ·para a agri
cultura, base, como disso t'nais de uma vez, · das nossas ri- . 
quezas; das nossas prodticções. · · 
· · O SR. JosE' MuRTil'mo - Apoia,do. 

O SR. JERONYMo MoNTEIRO - Muito agradecido. (Conti-
ntlanâo a ler) : " · · · · ' ' · 

' . 
"- Sr. gerente, como póde o senhor calcular a por

centagem para os emprestimos, uma vez qu'e o dinheiro 
collocado ná caixa, póde ser reclamado· de· um momento 
para 'outro','rião tendo havido até'hbje. a mirih;na demora 
nos reembolsos? · · · · • · · ' · · · · • '· 

-· · Muito ·facilmente. Da. conta corrente a prazo 
fixo retiro de 25 a 30 por cento, collí'orme os vencimen
tos do rilez, e os emprestimos são feitos em milior es
.cala qúando a caixa. "recebe muito" em conta de movi
mento, :e,. quando r.ecebe pouco n~~ta cozita, durante o 
mez, dtmmue o numero daquelles. Como vê, tenho na. 
minha mesa, a estàtistica diaria do w~vimento da caixa, 
controlado convenientemente· para que de um golpe de 
vista possa me inteírar dAJ que devo fazer quanto aos 
emprestiinos. " ' · . · · . . . · 

. . . 

A estatística apresentada pelo, gerente dAd ;a Caixa é de 
uma eloquencia extraórdinaria, impressionante, e ·attesta o 
que já tive occasiiio de dizer ao Senado que esse systema ado
ptado', amJ)ilimente~ em nossq paiz; é o unicó capaz de resol
·ver o problema de auxilio' de credito á agriculturà . 

.Á. estaústjca é a segÚ\nte : . . . . . . . 
Eis aqui a estatística : . 

Em i909 • 
Em 1910 • 
Em 1911. 
Em 1912 . 
Em 1913 . 

· Em 1914 . 
Em 1915 . 
Em 1916 . 
Em 1917 • 
Em 1918 . 
Em 1919 • 
Em 1920 . 
Em 1921 . 
Em 1922 . 

. . 

Recebeu-se 
2:600$000 
3:600$000 
4:300$000 
7:000$000 

21:000$000 
13:000$000 
20:0008000 
81::000$000 

200;000$000 
. 330:000$000 
800:000$000 

2 •. 100 :000$000 
3 ·'ª00 :000$000 
4 ~:i80 :000$000 

\.\r . . 

Emprestou-se 
900$000 . 

2:000$000 
3:000$000 
5:000$000 

f0:000$000 
6:000$000 
8:000$000 

25:000$000 
83:000$000 

106:000$000 

1.~gg;~~~~~~~ 
2.137:000$000 
3.100:00,0$000 

O movimenlo de 1922 é calculado nté 31 de ou-
tubro. . · · · · 
: 'Pelos numeras acima se .vê que de facto. o movi

menLo lem sido p;radundo convenienl.emonte P.arn o per-
feito eauilihri(J' da Caixa'. · · · · · · · · 
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· - Desejava ainda uma ullima cousa, Sr. gerente. 
Poderá o senhor me fornecer o ultimo balanço da 
Caixa? . · · 

-Pois, não. 
· Pelo balanço de 30 de janeiro ultimo se vérifica o 
seguinte·: · · · · · ' · · · · · · 

.. '·' 

No seu activo oonstam entre outras as seguintes 
verbas: · 

A r · ~o 1ces geraes . • . .. ·.. .. .. . .. .. . .. 14 :000$000 • 
oveis e utensilíos . . .. .. • .. .. .. .. . 7:600$000 

Valor do immovel . , .. . .. . .. .. .. . .. 50:000$000 .. 
Dinheiro á disposição . . · . . . . . . . . . . . . 339 :000$000 
Mutuarios. (emprestimÇ>s). . ... ; . . . . . 850:000$000 
Clc garantidas ... ·:................ 443:000$000 

Por· ahi se vê que a Caixa tinha em 30' de junho, 
em gyro nos emprestimos, 1. 293 contos, quantia bas- . 
tante grande para o meio cm que opéra. ·· · · · 

O seu passivo, .isto é, a responsabilidade da Caixa, 
está assim representado : · ·· · · · · · · 
Let.ras a pr~mio (7 o/o) • . • • • • • • • • • . • · 487 :000$000 
Clc de mov1mento (4 o/o) ........... 1.03i:000$000 

Total .. ·. . .. . .. .. .. . .. .. . . 1. 518:000$000 · 

O seu fundo de reserva attinge a 114 contos. 
P.ara· garantia dessas duas 'verbas ·se verifica que 

a Caixa possue quantia muito superior, assim repre-
sentada: · · 

Em gyro ... 
Dinheiro. . ' . 

Verbas do activo 

I O I I I O O O I O 0 O O O O O 0 0 0 I 0 

I I O I o O o O o I O o O o O I o I o I 

1.293:000$000 
339:000$000 

· L 632 :000$000 
Fundo· de reserva ••••..•...•......• 114:000$000 

-
1.7<i6:000$000 

- Sr. gerente, a Caixa já deixou de liquidar al-
gum emp~est.imb 'l · · · · ·· · · · · 
· · · - Absolutamante, não. 

Em Friburgo não existem caloteiros e, como prova 
tr,ui ·estão as llquidaci'oes desse ·mez, uúmpiNum•!nte Nn 
dia. ' · · 

- Não pude deixar de apertar a miio do Sr. ~e-
rente, dando-lhe os parabens. . 

Friburgo deve se orgulhar de possuir. um estabe
lecimento de credito modelar na extensão da :Palavra. 

Muites togares de vida propria, muito ma1s ·inten
sa que Friburgo, não possuem institui cão desse jaez. 

Si os nossos governos olhassem com mais attenção 
para as obras de iniciativa particular do valor da Can::o. 
Rural de Friburgo,. estamos certos que se multiplica
T.iam essas obras i1or ·todos · os. poutoE! do Bras\!. Bl!s
,tavâ 'um 'piiquerio auxilio pára a propaganda. . 
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ANNA!lS DO SENADO .· . .... ... 

Nilo posso terminar este artigo tão desconccl·tació, 
sem apresentar os paranens á população de Friburgo, 
que tão bem soube comprehender a obra da Caixa 
l:tural. · 
. Aos Srs. directores, preslimosos cidadãos sobeja
monte conhecidos em Friourgo, tambem aqui expresso 
os meus louvores pela dedicação e desinteresse á obra 
tüo patriotica. · 

Esse estabelecimento, Sr. Presidente,. foi fundado como 
• . tive occasião ·de dizer, em 1008. sem o menor favor do Go-

. . verno Federal, sem o menor onus para· o Governo Esiadoal 
ou para o Governo Municipal; apenas por iniciativa do grande 
brasileiro,. a quem Jm pouco me referi, e cujo .nome mereco 
ser postp em relevo, cm destaque, o Dr. Plac1do de· Mello, 
que foi um grande batalhador para que no Brasil, seguindo· 
o exemplo da Allemanha, se adoptasse este regímen, este 
systcma de Caixas Ruraes, para os institutos do credito 
agrícola. 

Como tive occasião de dizer; esta caixa, iniciada sómento 
cpm a economia de· particulares, organizada de uma maneira 
toda especial,, f.l!udo zws~a sua organização -disposições e pre
ceitos muit.o rigorosos, para que do estabelecimento não re
sultasse :prejuizoaos accionistas e aosque depositassem o seu 

· dinheiro, e bem assim prejuízos áquellcs que tomassem, por 
emprcstimos, qualquer quantiá da Caixa Rural. 

Com esta organizacão tão 'caprichosa, pvude Bstr.. ost.nbc
lecimento, sem outro auxilio sinão o de particulares, fundar
se cm i908 r,om o capital de quatro coutos e ppueo c em 1!H2 
realizar. uma quantia superior a 12 mil contos do róis. · 

Que de beneficias não tet•iam rcsult.ado ~~ata a Iawura de · 
Nova Friburgo e suas ad,jacencias dessa grande somma espa
Ilu~;da, favorecendo aos pequenos lavradores, facilitando-lhes 
as suas transacções, proporcionando-lhes ·o encaminhamento 
dos seus productos para o commercio, e, ao mesmo tempo os 

.· pondo a salvo dos acambarcaclores ·e dos negociantes pouco 
escrupulosos que se aproveitam das difficulclades e aperturas 
. desses l·avradorcs para lhes impor preços modicas. aos seus 

. pr.oductos?! · . 
Tr·atando-se de um assümpto, que é basta.nte complexo, 

tomei 11 deliberação do redigir um projecto .beneficiando a 
Caixa Rural de Friburgo, menos para favorecer esse insVtuto, 
que não precisa agora de favores dp Governo, do que rpara · 
estabelecer um padrãO' que sirva de estimulo para a· fundaçãtl 
de. outros institutos desta natureza dos diversos .. pontos do 
pa1z, . . .....:.\. 

Si pudessemos chegar a ter cm cada muniéipio brasi
leiro urna caixa modelada pelo regulamento que t.ege a Caixa 
Rural do Nova Friburgo, estou certo qu·e dcnt.ro .\de :'i O_ ou 20 
annos o problema do CJ•edi to agricola· estava, pêrfeitamento 
resolvido . . ·. · .. : 

Apre~ent.lmdo cRtc pro,jedo ú consideraciío .do .. Senado, en 
espero que os nobres collligas o estudem eom n·•devida atten
l:liO e prestem u sua collaboruçáo, .modificando-o, corrigin
do-o e fazcndp nelle u~ altern(iÕe~ qtlú sejam mais convenien
tes, de modo qu,J possanwa. t1>r no pàiz UllilU. lei util1 uma let 
qtle séja I) inicjo da,funda'cão de liutra~ caixas ru'raes. . 
. . ,· 
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BEssO:t.o E:i.t 21 DE DEZEMilR.ci DE 1922 
' ,' ·:' .. -. ' ' 

. \ 

Approveilo o en:;ejo de .estar- na .tribuna para fazer. um 
·
1 
nppollo iw nobre. Senador pelo Esfaílo do Rio do Janeiro, meu 
presado amigo c 'ci!Ctc,. ·~r .. ,Nilo. Pccanha, para qtie no seu 
Estado, onde ·.foi \funda'da a primclt·u .'caixu modelar, · C\ pl'i
·Jneiro :. esl.abeloohncnto· desta:. natureza, ·possam' surgir' outras. 
que;: com. u amparó·o Jlréstigio do',Goveí·no., se múltipliquem 
pór. todo· o Estado; afim .,de . fai:cl~o prospero, .I'ico,,\ como 
tanto met•ccc .. c .. os seus cstadts~as 'tanto- ,se esforçam. P.or con- : 
segu!r. (llluito .. bcm; .mu~to bam;) : · :.· · .~ . : . , . 
,,. ·· Vel'l! li nlesa; é·liilo, appiado e .~cmet~illq á C~nnnlss~o da·:' 
·Constituição, o ~egulnté. · . · .. ', .. , · . . . . .. . . . . . ~ 

' ' : : . '·, ·. 
·_ .. ,. 

. · .. ·· . PROJECT!l .. 
. ~; ~ '. '";,\. ; '~ ' .": '•: •': 

· ·.·: ·.· N; 88~ iu22 ·· · 
'·' 

.1 .. ·; . '. .:-.; ··,·•·,, 

. \-. ' 

. . .r : b:.Congresso·~NaciomÚ ·decreta: ,, · · , .. 
,;·_:1;-:~!;·":.1_:·-~ .... ~.· ... t.· ... : .. '',. .. ::~ .... 1_1:: \1·:·····:.·_:·:·,_,_·,_ ·. ··',•.;,;' ·. -~.-. :.;:····-~;,._.· _ _. '.':-·' 

'.' 

· ... :Art:;'··J~~ Os ... estabelecimentos: de credito,·: com ·a:.:denomf· . 
·· r.acão de· cCaixa c.RuraJJ. organizada.· sob· ·o .regimlln cBafffel-. . . 
sen); com existenciade inàis .. do cinco annos•e com' môvlmento ·. 

: de empr'estimos ·a· 'Bgricúltores, em·: rqqantia 'superior :a · dous 
. ·mil •'Contos· an~uaes, gosarilo )l~s· benefícios seguintlls :; . .· · · · 

., . ' ' •.. '- I , ... . ·. . ' (; .· ': . • • . . •, ' ' '- .. 

. . . , a) jsencilo· de .l.odos.osimpostos federaes,inclusivé do;da ' 
. seno em reoil:1os e papeis de suas'·trá.nsações; ' ' " . . .. · 

· .· · •·· b)\ franquia:i>ostal para a' súa corresp'oildencla(. : · 
' . '·c) equiparação nas taxas de seus:despachos .teJegraphi· 
;cos,ao,p~eço.,qos telegram·mas.'de.impi·e~~a;·: , . ·. · .•... , ... 

· . d) .passagem gratuita, nas ',est.i'adas de ~ferro , e ':linhas da· . 
•· navegação do .proprie(Jado·,~a União, ou:· por' ena· sUbvenciona::. .. 

· . ·· .. das, ou àuxiliadas com S'Bl'antia de jur()s, ·para p respectivo · · · 
· gerente ., · · ·· · · · · · · · · ·. · · · · ,' .. •, _ _.,,- ..... ·;•,•.-'.:-:1 : .... . ,.-!' :,'!.".".' ,··.; : , . r • 
,' ' ' I • ' , • • ,,' -' • '' ~'" ! .·_ .'• , ••• ' ' ", ' ·, , • . 

·,· . 

. . . Art ,.,. :2,• Estmr favores só poderão ·ser concedidoáodepois · 1 

\
. ,de fe.ita, a ,inscripçiio da cOaixa. no Mlriisterio da Agricultura · ··· . · 
. ::copim'er,~'io.,'l}; ~~~llstrll&s .. ~.alli~iipr~á~nt.ados,·· pat•a' serem :exa• ·. 

mmados e. devidamente :arohlvados, .. Qs estatutos ·da sociedade, · 
. . a d~siS'nacão .d!J sua.,~éde 'é da zona, onde .são' feiía~ 'as ope:. 

· raçoes ~e c~·ed1~o . o· amd~t ~s bal,nços. de 'cinco · anno~ •.de .sua 
mustenc~a, : : . , . , . . ,_ 1 1 :, ; , , ,r ,;: , . ~ . , : ..... 
. ... 'Art.X~ Depois de.estudadps pelo.llfinisterío os documen;.\:·: 

... tos . do ·que· .trata o artigd. ante,rior o 'sobre elles emittido .• o'. 
. comp~lente ·~areQe!', JUlgando'-os· hab~is e procedentes, ser~o · 

expedtdos· avJsos ás I•espectfv:as:autortdad'es ·para a concessao 
· dos ·fayoi·es previstos·:nesta :lei~:. ' · .. . · · . ·.· · . 

. . Art.{' 4.• Pura ·contbuiâr a gosar dós favores ora i:io'ncé-: · 
.didos, .devei'!\ a caixrnipresentar ao' Mlnisterio da Agricultura· · 
Commm•cio o Industria. os balanços do-suas transacões de . cada , · 

. ann~ •. e só depois. deli os, examinados a approyado&, serão ex-
pedidos os av1sos de que trata o art. 3.•. · · 

Art. õ.• Revogam-se as .diáposi~õcs em oontr~rio. 
: .. · Sala das sessões,• ·~ de d~zombl'O de .11122. ;_ le~oniJnlô 
Jlontelro.-. · · · . . · : ·. · . · ·. · · · . · . · 

· s.-:voi •. xr· · · r · 9 . 

' ' 

. I , \ . ''' 
I . 
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/ OitDE;M DO DIA 

ORÇAMENTO DA. VIAÇÃO 

2' distSussão 'da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 178, de HJ22, fixando a de~peza do Mínisterio da Viação 
c Obra~ Publi.cas, pam o excrcicio de 1.923 • 

.:\Jpprovada. 

~o Sr. Paulo de Frontin' (pela ordem) - S11. Presidente, 
pediria a V. Ex. a bondade de informar · si 'Q rqquerimento 
do muslre Senador pel'o Pará vae ser votado. 

O Sr. Presidente .- Sim senhor;. vae se!- votado depois 
do orçamento da Via,.:ão, antes mesmo dá votação do da Ma-
'l'inha. ·. · · · · · 

O Sr. Lauro Sodré (pela Ol'dem) ...., . Sr. Presidente, cu 
apenas requ!lri a· inversão da ordem do dia. O Senado acabava. 
de volar Ul'gMcia para o projecto da lei do inquilinato, e o 
meu roquerhnenlo era sem ,p1•ejuizo desse- voto. 

O Sr .. Presideníe - I>'erl'cilam!mte. Vou submeLter á delí
be~ação do Senado o requerimento: do Sr. Senador Laúro So
dré. · . · . . ' i I '41 

Os· senhores que approvam o requerimento' queiram le· 
vanLar-se .. (Paus~.) · 

Foi approvado. 
Em virtu'dc da decisão do Senado, vou submeUer á deli .. 

bur·ação da Casa o orçamento .da Marinha. .. · . ' ' 

ORQA!MEN1'0 DA MARINHA 

· . Oontinuaçãq da 2' discussão .da propqsiçílo da Camara dos 
Deputado8, n. qo, de 1022, 'fixando a dospeza do Ministerio 
da Marinha; pa·ra o exercicio de 1923. . · 

Approvada. 
Silo atipt·pvadas as seguintes 

EMENDAS . 

. X. i .. 
,• 

Âo art. 2. • ·Supprimam-se ,.as palavras: 
: «poílondo ser. parte cm oi11;o; :· ató a 'base de mil e qui-
nhentos contos ouro), · · ~ ··: · · 

I ·' ;:_:--·· 

N.:, 2 

Ao mq~mo nrt.·igo, letra c, .supprimaip-tie ati palavt·as ·<Para 
tls t·espcctivas obras), · · 
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São succcssivumenLe ·rejeitadas as .segui-ntes . . 
EMENpAS 

N. 3 

'Corrija-se 1\ consignaçilo, na .parte roferonte aos nudito
re~; d!l aooõrdo· oom os vencimentos fixados no. decreto nu
mero 4. 569, de 25 de agosto de 1922',- ao juiz dos Feitos da 
Fazenda 'Municipal,. ao .qual estão equiparados em. venciinenl.os 
na qualidu~o de antigos, auditores de Marinha, ex-vi do art. 6", 
n. 2, da lm u. 26, de 30' de dezembro de 1891 e art. 1• das Dis
posições Tra.nsitorta-~ do CoctigD ·de Orgamzaçlio Judiciaria e 
Pr•occs~o Militar, a . que se referem os decretos ns. 14.450, 
do 30. de. outubro de 1920 e 15.635, de 26 de. agosto de 1922., . 

N. 4 

' Fica o Poder Exectitivo outorizado a abrir. o crcdilo ne
cessari'o .para :pagamento da differenca de . vencimentos. que 
compete aos auditor.es da 6• Circumscripçlio Judiciaria 1\lili
t.ar - jurisdiccão da Armada·- de accOrdD com os vencim:Cn
tos fixados no decreto n. 4. 569, de 25 de agosto de 119~, ao 
.Juiz dos Feitos da Fazenda•Municipai,.Q .qual estão equipara
dos em vencimentos, na quatidalde de antigos audioores de 
marinha da Capital Federal, e:c-v'i do art. 6• da lei n. 2•&, de 30 
de dezembro de 1891, e art. 1" das disposições transitoriMJ di) 
Codigo de Organização Judiciaria p !ProcesSQ Militar a que se 
referem os 'decretos ns. 14.450, de 30 de outubro de 1920, o 
15.635, de 26 de·agosto de 1922. · · 

. N. 5 

Onde convier: 
~<\rtigo. FiÓa el~vado a· dO UI! e .DJ.1Jl!01'0 de barbeiros e ca-. 

belleireiros no Hospital Central da Marmha, com as vantagens 
~:~ regalias de enfermeiros naval de 1• classe, a qu& se· retere o 

~ decreto. u. 3.GS6, de 2 de janeiro de 1919. · · 
Artigo unico. E' crcadq n9 Hospital Central da Marinh~ o 

togar de barbeiro e cabellell'etro, com as .vantagens e regalias 
de enfermeiro naval de 1• classe . . . 

N. ·6 

Onde convier: 
. Ficam os vencimentos dos· sub-of-fiolaes .pratioos de phar· 

macia da Avmada equiparados aos dos sub-officiaes enfermei• 
J•os navaes de,1• classe •. 

N. 7 

· Artigo. Fica. extensiva ao pessoal d9 co_r)!O docente da 
Escola de Marinha Mercante do Pará a d'Ispos1çao do. art. 44 
dnloi n. Ui55, de 10 de agostp de 1922. 
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Modl(icação da lei n. ,.UO:J, de 1921 

· ConLinuaçãÔ da 3' di~cuss~o do pro.ieclo do Senado n. 5·S, 
de 192:!, mandando executar o dccru~o legislaUvo n. 4. 403, de 
1921, c111m as modificações quo ustabclecc, não.admitlindo des

. pejo ;;inão nos dous ca~os nclla esLabelcciclo~, com sub11t.iLuLivo 
n. 86, da Cummil!são do Ju~ica c Legisla~ão. - ' 

E' JiuL', apüiadtl- c posto em discussão, o seguime 

llccJ u'e r i mcntr. 

R(quoit•o que sobl'll o pro,icclo n._ 1!6,-de 1922, interp-onha 
seu parecer a Commissão de Constituição .. 

Sala das sessiícs,, 21 de dezembro de 1022: - Miguel rl~. 
Carval/w, 

O Sr. Irineu Machado - Sr. Presidente, é sobre o apoia-· r 

mcnlo do projecto que qucl•ia !'aliar, para levantar uma qu~3lão 
-de ordem. , , · , _ 

O Sr. Presidente·- Tem a: paliwra o nobr6 Senwdor. 

o Sr. Irineu Machado pronunciou um di,;cui(so que será. 
publicado dL'llois. · · - · · . ' 

' o Sr. Pr~sidénte - 'ncvo I'(JCOI•dal'' ao nobl'f.; Senador que 
aqriella deliberação tomada sobre o requorimlmlo de V,· Ex.,_ 
teve a Sllll i'!l1.tlll Jo · SCl' llll uppl'OVal;ão, pela Ca~a, anler!Ol'
lllCnte. do~ um requerimento. 'lleêordo ao illustl'e Senador que 
·W ·~ulicitei u adiamento da di~cussüo do· Pl'O,jeclo de l!c•i sobre 
a· im}P'cn~a. pot• muco dias.'· Approvaqo e~se meu requerimento. 
era for~;,.;;o qu~ J'icassu prejudicado aqunllc que V. Ex .. haviu · 
forniulado .. 

. O Sn. ·IIUNEU M.\l.lliADo - Mas, 'eu havia apt•cscnlado um 
novo ~cr.uerimtmto c sobre este ó que houve a delibcral)[ío rtm- e 
tra a qual protl•8tci. · · 

. O S:11. JlllllRIN~:STE' ;__ · Tendo 11ido app1•ovado o rcqueri
mQnto. que aprcs~nlci, o 'Sr. Presidente entendeu preJudicado 
o de V. Ex .. pela prefcrencia que V, Ex .. mosmércquercu nt.l · 
momento da vola~üo. ._ .. \ .· · :·· · . 

O Stt. IIIINEU !\!ACHADo - Mas,· a dccitlho-da !Ilesa foi a 
pt•oposito du outro requerimento pedindo :audiencia da Com
mi~süo de Coitsliluicão. Não qum·o, •twriítil; insislit•, me;;mo 
JJOI'que estou de acculdo oom a decisão de ::v. Ex., acceit.andl) 
<l~sc roquerin)unlo. Apenas. qulz mostrar- que o meu diruiLo foi 
vwlado ha dms. · · · 

O Sr. Presidente -· EsLti cm discussão o J'úqucJ•ilncnto.-
, ' 

O Sr. Euseblo de And1•àdo - lleco a p'alavJ•a, 
' . 

O Sr. Presidente - 'l'u1n a palavra o. nobre •ScnadLt!'. 
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' O Sr. Eusebio de Andrade (') - St'. Prcsidcnlr.,· a ques. 
tão da conslit.ucionalidarlo rios te pro,iecló subst il.ut ivo foJ, 
prcliminartnrmt.e, discutida na Commissão de J,egislacão r1 
Just.iça. Durante os debat.cs sobre o nssumplo, a Commissãq 
r.ncarnu o substitutivo sob eMa fa·cr•, i~l.o t\, si a maleria po
deria ·sol' novamente propost.a .ao Sonarlo, {t vista do sou vni.OJ 
anl.oriol' contrário tí proposição da Camara - e a Commissão; 
por unanimiclarl11 rio seus membros, dccirliu quo não havia in. 
(!rlmpatibilidaclr.. alguma. Não se tratava de um mosmo pro
.ir.ct.o. O assumpto podia ser de natureza, somelharíte, mas, na 
j'órmn, no fundo, e cm espr.cic infeh;amr.ntr rli rrerr.nte da· 
uuella proposioão, procedente da· Camara. . . 
. Accresce, Sr. Presidente, que esta maioria ,iíL está' ven. 
c ida ·no Senado. Os commenlarios ao d isposil.ivo regimcnfnl 
oilado ·pelo illusl.ro Senador pelo' Estudo .dn .Rio do ,Janeiro, 
autor do requerimento, dizem .fl seguinte: . . 

cEsto. artigo do Rogimenl.n consagra a prohibicfio 
cont.ldu · no ar!.. 40 da Constit.uicão. Em 12 de out.ubro 

1 do, 1891, foi decidido pelo Senado que a prohibiciio nfiu 
· . se rorcre a pro.ject.os vindos da Camara, embora sobro 

a mesmt1 materiu. Em 27 rle ,iulho de 1892, foi tnml1em 
riecidido 

1

quc, havendo difrerenças enl.rr projccfos, em. 
hora nccldentacs, a Mesa acceif.a os pro,icctos para o ec
:nado fie. liberar. No sentido des.f,a- OJiinião pi\rle-sc cilnr 

. ' .a prnt.ica do Parlamcnt.o do. Chile. , 
· Em sessão elo iii de setembro d11 1896, o Prcsiflenh 
do Senado declarou que «não compete ;í 1\lesn o sim ,ao 
Senado resolver as qucst.ões de consf if.ncional irlnrlr» \r, 
port.anto, ser juiz ria irlontidarlr. ou não, do J)J'o,jec~.li. · 
rc,ieif.ndo ou nüo sanccionado. Isfo deve l"nt.rndrr,.!~e 
quundo hn.in rliffllrencas apparent.es e não quando .. oa 
pro,iocl.os sojàm. concebidos nos mesmos formos.» 

. , . I . . . 

Nesl.a~·conrliçõf)s, a Commissão, üsf.udando n assnmpl.n, 
deeidin que a maii•Í'ia approvada pühl' .Camarn e rejeilndn peln 
Senado niio ürn: na :fórma c no :fundo a rnc~ma qull n dest.e 

' suhst.ituf.ivu. AqueUa .. converl.ia o pll'ocesso ora vigrnt.e, rm 
oufra o~pecir,, fJ8f.n rlrferminu a susponsão das nc11õr~ rlll d~.~
pejn durnnt.r def.rrminndo lnpsci do t.empo, Ne8!P. caso, pnr· 

. tant,o; níio sr rr.nova mPs.mo o pro;jocto. 1ftas se adoptam m~- . 
di da!! Mmplrtnmonto d1versas das. que nnqu~lln se .conf.t
nhnm. 

I 

.'O. Sn .. P,\Ur.o nE FnoNTIN ·1' Tnrnm.r MACHADO - Apoiado. 
0 Sn. EUSElrllO .DE ANDIUDE - Nestn~ condiçõi>s, por mim 

'A Am ·nome d~ Commissão de Justica ll Lr.gisln~•iio, p~cn na 
Senafln QUI", J'l'.ioif.:mrlo o reqnPr.imonl.o, accnif.r_ o. projecto, 
di8eulindo-o immrrlin.lnmr.ntr. rr.c.onhrc11n!rln a m•glen~ia 
r! o caso qtw rllr procura r11mrdinr. 

• O SR. PnERIDEN'I'Il - A mrsn, · nlill~ .. i ti f:inhn i'eito, vêr 
ao honrado snnnrlnl' prlo Estndfl ·lfo Hio fie ,Janeiro flUO já 
havia rst.n~ dr. I ihrmeür;; do Sennrlo. · 

E foi por ostn rnziio qn~ a mesa ncceitou o projecto. 
·' 

(~) Não foi revisto pelo orador. 

. ~. 

·\ . 
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. O SR. EusEBIO DE A.Non.~DJ~ - Eram estas, Sr. presiden- ' 
· te, as considerações que eu tinha a fazer . FDlgo de ouvir as 
declarações de V. Ex. '(Muito bem; muito bem.) , .· 

o Sr. President11 -· Si não houver mais quem peca a .pa~. 
lavra sobre o requerimento,' darei por encerrada a discussão. 

Os senhores que o 1 apr>rovam queiram lcvartar-se. 
:<Pausa,) 

Foi rejeitado o requerimento. 
O Sr. Ramos Calado ~ )loc.o verificação do votação, 
O Sr, Presidente .....:.. Queiram levantar-se os senhores .que 

votaram a favor. (Pausa.) · · 
Vüt.aram a favor qua~ro Sen!Jores Senaderes. 

· Queiram levantar-se os senhores que votaram contra. 
'(Pausa.) · 

Votaram contra 24. · 
Nilo ·ha numero, fica prejudicado o requerimento. 

' ' . ' Tem a palavra o Sr. Adolpho Gordo: · 
O ·sr .. Adolpho 'Go~do 'diz que na oocasião em 'que reuniu

se a Commissão,de Justiça e Legislação para tomar conheci
mento do ~ubst.il.ut.ivo, ora em debato, funccionava o Senado 
e estava •na 't.ribuna 1\Jm, orador imp1u.g:nando o· proj,ecto de lei 
de imprensa do .qual é Relator o orador; · ' 
· •Preoccupado com ossa impugnação ·foi· presidir DJqliella 

· Commissão. · ·. 
Concordando com a~ prinaipaes disposieões do ·substitu

tivo e não querendo praticar quaiC!lUer acto,-que podasse om
llaracar o 'seu andamento, limitou-se a &ubscrevel-o e a fazer . 
ligeira..~ observacões sobro a sua fórma, enci)J'rando logo os 
trabalhos dai Commissão. · 

Tem necessidade, .poJ:ém, de reproduzir perante o Senado 
aquellas considerações com o intuito de provocar esclareci
mentos por parte do nobre Relat'or, ·sobre o verdad11iro .pen-
samento da lei, · · 

Diz o art. •3' do subsW.ut.ivo: 
cNlos casos de Jocacii:o· verbal, nllo será processada, , 

a contar da data desta lei, durante 18 meze~, em qual
quer juizo do Districto Federal, acção. do de.~pe,jo que 

. n.ão tenha por :funda!Y)ento nos casos previ·st.os dos ar-
. tJ•go.~ 6• e H, do rlecret.o n. 4.403i de 22 ·de dezembro 

· 1 rio 1~21: n'crn ~~erá e:11p11dido mandado possessorio .w
brc prcdio u.rban() se n réo 'ouvido,· no pl'azo de cinco 
dia.~. prn1!nr .que é lncatm•in ou .mb-locatario do rne.vm.n · 
prcdio,,, 

· Em faoe desta ult.ima disposição, n1id poderá ser expédi
llo mandado possessorio ·sobro prerlio urbano, se a pessoa 'lUC 
~ cstivt'r or.cupnndo provar que .é lncatario ou sublocatario. 

Supponha-so quo, aproveitando-se da· ausenci·a do prd
. prieturio do um prerlio, que ~o acha fechado, um individuo 
·deli o se apossa illogitimn111ente o o aluga a um t.erccirn. Es
te .. pelo fncto rlc Sf'l' Jncat.ario pdderá impedir que o legiti-
11'!0 prnprietarin uso dof: rl'medios possossorios ou de domi
mo que lhe faculta r, lei, afim de rehaver d seu lmmovel?' · 

' . . " 

I ' 
I 

'1 

I 
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I 
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Aquolla disposição. nccc~sita ser bem csclm·eci•da. 
O oradm• rcl'cre-so a cei-I.ns quadrilhas de criminosos 

qua ex1stem nesf,a Capital e cm S. Paulo, perfeitamente .rJI'
ganizadas e habilmente dirigidas .e qu~ commottem toda. a· 
sorte do eAieijionatos, tendo, muitaR vezes, comd base prin- · 
cipal, ufna decisão ,judiciaria proferida em causa que .um dos 
membro5 da quadrilha propõe coritra outro. 

O nrt. '2• do substitutivo· dispõe: 

. êO deposit.o judicial do aluguel devido pelo inqui-
lino será feito mediante petição isenta de quaesquer " 
taxas c impostos, podendo ser asaignado pela propria 
parto· sem de lia admiU.ir-6e recurso nlgnm.~ · · 

. De uma petição não póde caber recurso aignm, e a nossa 
Jegislaçüo t.ambem não a,dmitte recurso do deposito. · 
· · Basta qne um inquilino faça nm deposito allegando que 

. representa a importancia do alugueres venci'dos, para que 
· não· possa ser ·ctopejado ·cto prcdio? E si ellc não depmüt.ar
c toda, 11 quantia devida? Compete-lhe, exclusivamente, fazer 

· 'a prova da quantia effectivamente· devida ? · 
· Em face da nossa lei, effectuado um deposito, o credor 

ou' o interessado tem o direito de impugnai-o offerccendo. 
embargos. · · . · . . 

Que significam as ultimas pala,vras do art. 2• .... csem 
HClla admittir.se. recurso algum • ? 

O orador não offerece emenda alguma c com as conside
rações que acaba de faier doseja provoca.r esclarecimentos 
por. parte do Relator. (Muito be,m,; muito bem.) 

· O Sr. Eusebio de Andrade - Peço a palavra. 

o Sr. Presidente .- Tem a palavra o honrado Senador • ..... 

·O Sr. Euzebio ~ AiiÍdrade ·- Sr.· Presid~nl.e, ,li.'í, em 
aparf.fl, e~claJ•eci n primeira duvida que ·vem de ser apresen-

'· . t.ada pelo tliom·a:Jo Senador por S. Paulo, em relaciio · á se
gundal parf.e do 11rt. 1• do projecto em discussão. Neste trecho 
.se diz: «Nem será expedido mandado posscssorio sobre pre
dio urbano, si o réo, ouvido, no prazo de cinco dias, provar 
que lé Jocatario ou su·b-Jocata·rio do mesmo -predio,. 

Ora, quem. diz. Jocatario ·ou sub-locatario, ·diz rpesso11 
hnbil, competente, 11pta para contractar. . . · . 

o SR. AnÓLPrÍo Gonoo .::.... Lcgiti~a. 
• • • f 

0 SR, EUSEB!O DE· ANDRADE.- . . . legitima, em fim. 
. Si alguem se apossàr illegalmente de um predio · e alu-

. g11l-o: como figura o nobre Senador, o. senhorio não estaí im
pedido de usar rio quaosquer meios Jogaes para· recuperar 11 
posse rio iJllmovel que lhe pertence e que niio foi por . elll' 
ou por se:u•, representante legal locado ou sublocado. . 

· A segund11 ·· observaç:ão parece-me t.ambom que niio o 
tão pb~cura que possa impedir a marcha immorlinl a· rio pro
jocf.o, ou dn·r-tho na pratica erronca inf.orprcl.nciio. 

Diz o a ri.. 2•: «0 doposif.o iudicial o o aluguel devido 
pelo inquilino será feito modinn'tc pef.i~fio,. isenta de quaeR-
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' ' 
quer tnxas o impostos •.• , <Allll•guel, é. o preço ~a locação. l: 
.caMto1tel devido pelo 'inquilino> é a I!:OPOrtancla exacta ~él 
preço contractado, verbalmente ou. nao. Por . conseque~c1a, 
não ha duvida de que.o inquilino só póde depos1tar o eqUiya
lont.e ap preco do aluguel, isto é, ao preço ex neto da _Jocar;ao ., 

0 SR. ADOLPHO GORDO :... Si não,. O 'proprietario· tem O di.; 
rei to de embargnr. · 

O SR. ·EusEBIO DE .~NDRADE - Perfeitamente. 
o SR. PAULO ·DE I•'noNTIN.- Nem póde haver mais duviqa 

• sobrjl o aluguel, porqu'e ·elle não póde ser aug.mcntndo, depo1s 
da lei do inquilinnto. . · · · · 

O SR. EirsEBIO DE ANDRADE. - Não -se dá. ·recurso des~e 
deposito, para beneficiar o in!!U!lino, evitnndo uma .sér1e 
enorme de recursos de adwcaCia; mns, absolutamente, . a 
disposição i! o projecto não impede que o senhorio use dos em
bargos de defesa. Uma cousa niio ·impede a outra. Nesta parte, 
não pretendemos alterar a legislação vigente. Depositada a 

· importancia do aluguel devido de um predio, poderá o pro- · 
· prietario, em embargos, a!legar · a defesa que • porventura. · 
tiver. 

Q SR. lfÚNEU MACliADO ""'- Ha tambem o intuito de evitar· 
de'spezns para. o inqu.iJino e para o senhorio. · · 
· ·O SR. EusEBio DE ANDil~IDE.- Perfeitamente, queremos 

evitar ao senhorio o pagamento de taxas no mom~nto de ser 
lavrado o deposito do pre~o do aluguel. E' uma medida bene
fica ·para, uma e outra parte, pa·ra o inq1wilino .e para o se-
nhorio. . 

Eis as explicaf;ões que tenho a honra de dar ao nobre 
Senador por S, Paulo. :(.Uuito. bem; muito bem,) · · 

. . 

o Sr .. TobiÓs Monteiro - P.eço a palavra. ,... 

· O 811. Presidenta - Tem .a palavra o nobre Senador. 
. . ' 

O Sr. Tobias Monteiro - Sr~ Presidente, si· niiq, fossem 
ci.:cumstan.cias que o Slmado facilmente comprehenderá,. eu ·i 

;nao. vollnrm a tomar parto nesto debate. E' meu habit.o failar 
mu1to pouco nesta Casa. Quando se oHerecc á discussão as- · 
sumpto a que eu entenda prestar o concurso das minhas pou-
' cas luzes, !'alio uma vez e a elle nfio volto. •" 

Assim procedi quando $C l.!•atou ·da ·q,ueR:f.üó-do sitio a 
que só voltei duas vezes pela int.r.i!vençiid :dei 'nossri honrádo 
collega de então, hoje Ministro das RClla'ções::Exteriores; assim 
procedi quando .sl:l discutiu .n· quf!stiío i:la. ·Jibei•dade de im:: 
prensa; . .. · · 
. Sou, poré1~1, ~~ unico juiz· elo meu procedimento nQsl.e 1sen-' 

hdo, só eu se1 s1 devo manter-me na penumbra ou si devo 
por-me em evidencia. . · . ·· 

Vo!cj a lei elo inquilinato o anno passado ~em a men~~ 
obset'vaçuo nem apl'L!sentnção de emenda de naturo~a alguma. 

Qu~nd~ s,e apresentou o projecto de 3 de outubro, ·de que 
o suhstltutl\:o actual, é .um desdobramento, só. a·presentei uma 
emenda. · . · · · 

' ,·,I .r o 

'i 
':.1 
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Determinava a lei do inquilinato que a casa do' proprio 
dono, que o Cocligo Civil pcrmiUia fosso por elle pedida ao 
inquilino para a respectiva moradia c es·se só tivesse o prazo 
do um mez para. enLrcga!-a, ficasse em mãos d(\ste durant.e 
oeis mezr..s, apezar desse pedido .. Aquelle pro,jecto admitit.u 
uma disposição permil.tindo que cssr prazo fosse rlcmclo fi 1 

um ·anno c aitlda mais que o inquilino pudesse provar que o 
pt·opriet.nrio níio precisava da sua casa para morar. · 

. I 

Achei qur. isso era uma medida que f'avorc~ia o esbulho 
da pt•opriedade legitima. A posse do urna casa 11 .a. aspiração 
suprema ·de cada c hei'<• de familia. Tenho . ouvido sempJ•e. 
em todas aR rodas, desde o· paqueno operaria até o homem 
ele posição social mais elevada, a revelação desse maior. dese-· 
jo de um tecto para .'abrigar todos os seus. . 

Nada mais lcg·ilimo elo que, cm caso de havrr dous desalo,ia
clos, ter .preferenciã o dono legitimo. Essa prel'erencia deve 
estendr:r-se aos filhos ·tio cada família" · . · · 
. Si, porveni.urU, -um pnc terri rluas casas, é natural que si 

. habita a ,primeira, PP.Ca n segunda para a residencia de ümu 
Iilha .. qne casou-. · / · · 

Ora, si sn 'Permitto .como eRtá no projecto cm discussão 
que o',inquillino venha discutir, venha provar que o dono· da 
casa della não •precisa. para morar·, osso projecto .de lei abre 
a porta a abusos incalculnveis. O dono da caso pede a sua · 
proprlec!ade. O inqui!lino recusa .entregai-a. O recurso será . 
o mandado de despejo. O inquilino embarga para provar que 
o ·dcino ela .casa.della não precisa. Começará a C'~ticana, a,, acção 
tomará a marcha lcnla da acção ovdinaria. O occupante alle
gará por exemplo, qur.f.cm fumilia mais numet•osa que a do pro
pricl.al'io, o qual é casado c sem filhos ou tem um fil.ho ape-

. nas; erni'im mil provas que· a chicana snberá melhor elo que. 
eu entJ•et.cr cm casos tacs. · 

Por isso, Sr. Presidcnt.e, apresentei uma emenda suppri
i:nindo o paragvapho unico do art. 1", emenda que, si me 
fosse perrnittirlo, rAnovaria nesta discussão', por entender que 
estou· prestando um ser\'ico a todo R aquel!es que. ú custa dos 
maiorc.~. sacrifícios, puderam um dia .const.ruir o· .tecto para 
a sua família, com a seguraricn de poder dello dispor livre
mente. .Si. não pod11r fazei-o, 1\sperd .quo, si esse . pro,iecto 
,aqui cons().Ç:Ui!' pasAnr, npeznr do voto anterior do Senado, 
haja na outra rCamara quem so apresse crn renbval-a para 
evit.ar uma· in.iustica gravíssima a um do's intcressrs primor- · 
diaes da faruilia. . . 

Entl•ülaRio d pJ•oj11ct.n rio outubro trazin nos inquilinos .. 
!grandes .vantn.ir.ns rm plcitQs com os prnpriotm·ios. . 

Tet•m sido mais rasoavr1 fazrl-o vnllnr como foi conce. 
bido prla ndbro CommisAiío d11 Cnnstit.n ieão o .Tustica. · !lias 
i:lf.'llrR. A'ú Yolt.nram as vnntn.irns para ns inquilinos, tendentes 
n fcrír a rundn o rliJ•rito c! r propriorladl', como sejam o direi.:. 
to de rliscnt.ir ·5i o dono rl:i propJ•irrlnr!P drlln pt•ecisn para 
morar e a nrgnçíio dó recurso ·llo p!•opri<•fnt•io em caso do de-

. posito do alugnel. . · 
Diz d pro,iecto: «0 deposito ,indicia! do aluguel pelo in

quilino scr{L .feito mediante pcticilo ·isenta de quae,squer ta. 
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xas e impostos, podendo se1• as,çiynada pela 1)ropria. parte, 
sem della se. admittir recurso alo~m." o o 

O nobre Presidente da ·CommJssão Já mostrou o per1g0 
dessa disposicão. •Peco desculpa de intervir· no_..assumpto. :qe 
tudo quant!l sei, !I recurso ·il da ~entenca. que .Julga d depOSI• 
to subsistente para o pagamento. , . 

Contra o pedido de deposito a d~fesa só pode ser feita 
por meio de embargo's. Entre estes f1gura o embargo para 
provar-se que o deposito ê insufficiente. Suponhamos. como 
disse o nobre Prcsident.e da Commissão, que um inquilino' de~ 
pdsit.a quantia inferior ao aluguel. Disse · o illustre Relator 
da Commissão: O aluguel é certo o ajustado. Mas como pro· 
var .que o ctrposito não o representa, si dll qualquer recurso 
foi o pro'prictario privado? · · · · . . . . . 

Perdoe-me o Senado; mas esse artigo serã ·um Incentivo 
á velhacaria. Certo de que o proprietario nlio poderá ser 
admit.t.ido a provar .que d ·deposito é lnsuffleiente, o Inquili
no deshonesto fal-o-ha neste~ f,ermos; . 'E ou o proprletarlo 
seJ\n. forcado a recebei-o assim deminuido, ·para não fcar 
sell't renda· alguma, ou nll.o o· reeebem A .nunea te11tt melo de 
.haver o aluguel. · · 

O meu desejo sempre foi de conciliacllo, e I'.evelei-o no~ 
precedentes <III C comecei rolembrando, .quanto ã · minha in
tervcn!(íto nesse debate. Mas· não .Posso transigir com esses 
at.f.enfarlcis no direito de propriedade, que considero· tllo l'C
git.imo como todos os outros instituídos pela Constituição e 
cuja defesa merece dA tantos Srs. SAnadores o mainr ·c O. mais 

~ lngif.imo zolo. ·1 · 

O Sa. EBsEBro DE ANDMDE' -· O projecto não. offende 
esse direitd. · ' 

O .SR. ToBtAB MoNTEIRO - Estamos vendo. A proposição 
da Camara suspendia a accilo · summarin. f6ra. dos tres casos . 
mencionados na lei do inquilinato. o O Sr. Deputado Arthur 
Lemos, ·que produziu um voto em·>~cpa.rado, mult.o e'!'Udil.o, di-

. 2!a que M podia admiU.ir flRsa medida como de cmergencia, 

.. COTIJO t.ransit.oria, marcand'o-sn porém um prazo «Busceptlvel 
de prorogaciid por lo i posterior:.. Foi. semnre o' perigo que 
.encontrni nas medidas .de cxcepr..ão, o de afastar o capital da 
app!ien()!lo em predlos, sr.m o qne nunca o probhima SA!Iá re.; 
srllvldo. A actual sif.nacoii.o ~conomica vao reproduzir-se Rin~ 
l(fa durante alguns .ann<)S, s1 não Sf:l efrect.uarem as medidas 
petas quacs ha. qnem ent.enrll\ · quo a r,riM f!evn ser solvi dR. ,' 
e entre· os quaes estou. Será naturalmente !faoil .dlzel'-se em 
uma disposição qualquer: «Fica prorogad() o artigo tal. rln 
lei tab;, não faltar1l quem tenhn. intorossc. em'·::·creaT' uma 
·ntmospher~ tendent.e n · tornar fnoil uma medida dessn na-
tur~za. . . . , 

.·'Por isso combati o proJecto como;· in,iuridiço, mostrando 
que 'a substit.uictío da acção summaria··· pela · ordinarla cr.l 
contra direito. E a~ora acho ainda que se supprime of,n<]ll. 

·c qualquer nccão de despejo, fóra dos f.res caso~ mencionado~. 
na lei do inquilinato. deixando, cm todos os outros. cont.rn o 
principio do CorHgn tCivil. o rliroitn complct.nmeniP n•bnnrlonado 
do qualquer meio de d!l:fesa. . ' · . 

0 SR. EURERIO Pll ANDRADE ~ Esta é uma lei de 'Cmr.rgcn-
cin, nüo tem por fim instituir um direito !Permanente. . 

I ' , , 
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O SR. ToBI4B' MoNTEIRo - Muitas vezes tive a honra de 
~onversar com d meu nobre amigo, o iUustre relntor do pro
,]ecto, com quem sempre é agradavel trocar idéns, como. igual
mente é ngrndavel tratar ·com todos os homens de sua cdu
caçllo c cUltura., , 

0 ~R. EUSEBIO DE ANDRADE.-' Muito agradecido, a V. Ex .. 
· O ·Sn. ToBI.\8 MoNTEIRO -. . . porque só assim se chcgn 
sempre a ·~ons resul~ados. Muitas ·vezes, diz1a _eu, conversan-, 
do com. S. Ex., ouv1-o reconhecer, a inconvemencla de fnzer " 
uma lei. que fosse naufragar na justi~;n; uma lei de enganar, 
de satisfação ás reclamações justas e procedentes, que ouvi
mos do todos os lados, mas quo não fosso hem estulluda e fun
dada em direito. Seria uma lei completamente inocua. 
' Por isso, quando se levantou de novo, apezar do voto do 
Senado, a idéa' do renovar o projecto, tive a honrá de lem
brar a' S. Ex. a objec~;ão baseada no art. 40. da .Constituic;ão, 
ácorca do qual S. Ex .. acaba de fazer algumas observações. 

. ' ' ' ' ' 

Os meus fundamentos eram os seguintes: Diz o art. 40 · 
da Constituição: · . · 

. ' . 
. cOs projectos rejeitados, ou' não sanccionados não 
poderão ser. renovados na mesma sessão legislal.iva,:z> 

I 

10i Re,gilnento inDoi'porou · .texf.ualmi:mt.c •essa di~posir.ão 
.constitucional no art. 123, a que se referiu S. Ex., o honrâdo 
Senador JPclo Estado . do Rio de Janeiro. 
· Em falta de autoridade para eolucidar. assumptos dosf.a 
nalurc:r.a I·ccorrerei aos commentadores da Constituição. Sl1o os 
mostres ~a interpretação authentica. . 

O Sr: Carlos Maximiliano, o' mais novo delles, o'!9-reve no 
seu ·trabalho de publicação recente, a pag. 4fíi : 

. «Uma Camara recebendo da ·outra um pro,jeclo 
. toma uma. das · tres, altitudes: .primeira, · approva"o e 
remette-o ú. sancciio; segunda, (é o nosso caso) re,iei
ta-o e, assim, não .só annulla-o no moinent.o, mas tam
bein impede que do asS'umpto se cogi~e de novo em 
qualquer dos ramos do Parlamento, nnqueHa sessão 

.. legislativa., ~ 

João Barhalho, o mestre. dos mestres, acatado nas assem
bléas legislativas e nos tribunaes, como o melhor dos com

' ment.tidoros da Const.it,uicfio, escreveu o seguinte: 

«Repelle, uma da~ Camara~ o projecto da 'outra '? 
Esse pro,ject.o rejeitado não continúa, nii,o se ropot.o n:\ 
mesma sessão, nem como foi proposto, nem ·renovado 
ou .~orrigi do.» 

E accrescenta:' 
I «Essn intclligencia do art. 40 é não só a consa~ 

grac.il.o e garantia do 1Jéto recilproc<! das' duas cn~ns d_o 
· ,Parlamcmto, como !.timhem um freio ú. logomamn, dr

minuind'o tambcm o prurido do legislar, que il •ll:m dns 
peoros achaques dns assembléus. » 

• 
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" ' . 

. Jri prevejo n ob,ir.cçüo:' ri ir-mr-hão que o projecto niio é 
o mesmo, tal qual, · · . .· . _ 

nncm;ramos nc~l.e caso aos lexwogJ'UJ)hOs, n. que Jn~o 
Ernbnlho rccorJ•nu .tnmbr.m. Elle ni'ío 1 os c1ln, mas eu vou c r-
tal-os. · : . 

Dn ncclirdo com o meu habito recorro primc1ro nos ma1s 
· ;no·vos. Diz Auictt.o: ' 

. «Rcno1!ar - l.ornar novo; dar apparcncia· ou fei
não de novo a; mudar ou modificar para molhar. sub-
st.iluir pm• cousa da nws~":· r?Spocie pu mclhot:.:o> . 

Diz o sabici. frni Domingos Vieira: . 
I , ' • , • j 

«Renovai· - tomar .novo; concertm•; tornar comb 
nova, fazer novo, .vu.bstitltinrlo urna cousa n mttl•a t)a 
~ua eswcie, corrigir.» · . 

Apoio-mn ninrln nos ct;nnmentndóroi:i, . para· mais esclare
cer a significação n que os Jexicog'rnph~s já dera~ tanta luz. 

Diz ~ Sr:: Carlos Maximiliano á pagina 453 i 
«A prnhibicão do nrt. 10. deve est.énder-se Jogi

cnmrnte ao~ casos em que se nltern a forma, a appa- · 
' rrncia; ·Jlm•ém, se mantem à os.~encia da.ç disposições 

1'e(Jeilada.~., , • 

. Ora, n c~snncin do projecto primitivQ era a negação do 
de'spejo, além. dos casos fixados na lei do inquillinato; e era 
à negaeiio dos dous mandatos de .mnnuteneiio e rei;vindicação 
de posse. ' . · · ... . 

·Eis. o que diz .Toiio. Barbalho, ·especialmente'. sopre ·este 
caso: · . · 

«A prohibiciio é ampla .c; compreho,nde"se que si 
fo~se !!cito apresentar um pr,pjecto · r.mh aUerar;íje.v 
para nao parecer o mesmp, ficaria autorizada a burla,. 
a if!Ut.ilizn~iio ria prohibiçiio que prescrevo O , art. 40,) 

N.íio hn nnrla como ns hypotheses para esclarecerem o~ 
casos co~crolos, · .. ,,,, . 

Aprcscnt.n-~~ a uma rins Canuirns.· um projecto de emis-
são fie 200 contos de papoJ moeda, · , . · · 

.:E!lgunri-mc ... Qur~ nos fll'fÚ quo os .. ' projectos de 
em1ssao fos~r.m rJo qunnt.ms dessa ordem .•.. · . · · . · 
, O Sn. PAu~.o DF. FnnNTJN 7 Act.i.JÓ!menfe;.~eria pouquis-

S!mo. Só para 1sso, ní'io,,valhorl\1 a p11na, (Ri.~o.) . . 
O Sn:" Tom MI MoNT~mp - ••• de' 2oo mil contos de ré is. 

Cúe cm uma das Cnmnrns . 
. · . A OJ!f.r.n ou n ~e~m:1 ·reriovn·-o, nn mesma sessão Jegis-· 
I ~.tlva, nuo pnrn emiti.Jrem-se .200 mil contos, mas f 95 mil. 

·1:.mha se alterado a forma; tmham-n'a modificado; não se 
~ mha, porém, de modo alrrum alterado n csscncin do pro
JECto •. 

' 

': 
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J;Ja mesma fúrmu ,lll'l/Cedc o projeclli cm discussão, .. 
o sn .. , P.IULo DI~ FuoNTIN - Não apoiado. V. Ex:. me·· 

permittc. um aparte? 
, b" Sn, 'l\1~!.\S MoN•rmno -· . . . qu~ cslubclcce o prazo 

dO UeZQÍ[O ll1CZeS para [I SÜSpeJISãO da aCÇÚO 1 dO despejO, 
quando o projecto rcglj-iLado estabclcciu o prazo de dous 
~ws · . . ' ' 

· .. (Di1•iyimlu-st: àu Sr. Puttlu de Frunlin.) Estou prompLo 
agora ·a .ouvir coh1 o muximo prazer o aparte de V. Ex. 

O Sn. P.IULO DE l<uoN~'IN - Dc~ejava diz~r a V. Ex. <lU!.',/ • 
ho projecto du Cnp1ara nüo ~c falia na suspcusão do despejo. 
Si fosse cffectivamente ·li que V. Ex. acaba de dizer, 'ou 
estaria inteiramente de accur·do com a sua opinião. 

· . O S;\, 'foDI~\I:l 1\Io.NT,E!llo - Suppril1lia-sc ·a aecão summa- ·. 
ria de :despe,io, ~ quo é o mesmo. . · . . · 
" O Sn.: P.wr.o DE FnoN'l'IN - Não ·apoiado·; substi tu ia-se 
a accão summaria a acção exccut:ivn, pela a uccão ordinaria. 
~ão se Li·atava, portanto, da suspensão de. uma accão. 

O Sn. 'foBIAS M0l·r1mw -' . Outra by(JUthcse qu~ .se pódli 
figurar: concedi\ uma das Camara~ ,determinada. isenção do 
direi.tos' por dóus annos;. :.1 oul,ra. nega as:;enlirncnto á propo
sicão.; .renGya-~e .a i~~ncií·~ à e girc)Los por. anho c meio, na 
mesma scssao Jegtslaf:tva. · Jlóde. ser Jsso pu.ss•vcl? 

. ,, ciuacs seriam as consequencias de Laos prcccdenl~es? Cha- ; 
m~ muito a utlencão do Senado para esse facto, Quando deli
beramos so!J a impressão de um sentimento muito legit.imn r. 

na natureza humana, qucrr~mn~ achar t'aci,lidadc para otrium
pho das riossas idéus· c não pensamos no dia de amanhã. 
Neste terreno, tenho grande cautela, o· principalmente, o medo 
das ;consequencias futura~: . · . . 

Conheci t!·m politico dn :prcxv·incia . que não costumava 
criar dil'ficuldades ·i\: pnSS;ulCtn de lei:; tlouvcnirmtes ao· seu 
parti\lo c•t,I ú~ continge~ckr~ de .. nJOil)C[ItO: leis de Clnergencia. 
Sempre, porem, que l:le fhe· apresentava 11111 projcel.o do lei quo 
fõssc de encontro• a um princirJio ba.~ico de· direito ou dtt. 
Constituiciío e podedoO' servir no futuro nos seus adversarias, 
PRJ'a ·tio sustentarJJm em lei idci1lica contra elle, em. intransi-, 
!Z'Cnlc. N:fio votava, ab~olutameute, c l.lhamava a J~so uma lei 
de tJIIicé~ · 

Quicá 'ú i1ma faca ue ronla· muito curta c muito 1Ú'iada; 
que os matut.os do. :nórle u'an) cpntra seus adversairàs." Este.;, 
sem o pcrcc!Jcrcm o,u, quando menos percebem, · estãq feridos 
. lllOI'IUJIIICIItC, . \. · . . 

Este projecto promc.tt2~t1os L!ma lei de quictJ. Lembremo
nos· que. ella pódc con;;l.1lu!r pcrtgoso pt;ccedenle de esqueci-
mento do art. 40 da Consltlm~lio. · . 

' ' . 

O Sn. SAJI!P.\10 Connf.:.\ - E que '\\.. JDx. ctnprego,u mano
bra semelhunle coJÜ a Pl'OPl•siçiio da Gamara t]LHJ rejeitamos,, 
(Riso;) · / 

O Sn. ToBIMl Mu.N'I'F.IIlo· - . Eu não omPI'!!ltOi n1auobr·a 
a!gun1u; proferi um. d\sclll'>fl,, depois do qual, o Senado. votou 
!)um o· cnLcn~cu. MLis, .11.1 cu .d1zcudo, Sr. P1·e~id:.Jnw, um !Jello . . . 

<' . . ' 
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diu, aprcscnta·se outro projecto da mesma nàture~, Jnqtil· 
•, uucto no vicio que neste encontro, 

Imaginemo~ que um govei·no queira exercer pres&ão sobre 
as Cam_aras para a passageru. . . : , ' 

o Sn. ll AULa DE li'noNTIN - E V. Ex. acha ~ue esta· é a 
bypothese?l (Riso.), · . , 

O Sn. ToarAs ~ÍO:N'I'J;JIIO - Eu figuro semp1•e hypoLhesos. 
ApJ·o~onla-so_ um proJecto de lei; discute-se o: assumpto · 

c .~o!J a rmprossU:o de argumentos. contra elle apresentados é 
cllo r.ejeilado. Mas o Gover•u' não se dá por vencido; volta ·á 
carga e quer uma lei de repressão mais •forte no interesse de 
suus intuiLus. Manda apre~cuta.l-a de outro modo, sob outra 
l'óm~a, · alteJ·ando, mooificando' o texto anterior; mas, na es
sencra, conserwando a mesma arma. 'E' o.·.mesm\) caso. 

Vac-se invocar o prccf.ldentc deque nós votamos.hoje con-
tra a restrict•ão do art. 40 da •Constituição. , · 

Vs. Exs. sabem melhor do que eu até, povque sou apena.s 
urn hospede em politica e nella não ficarei muito tempo ;_ 
sabem como ha meios para· conv:encer os ·homens, para fazei-os 
roflecUr, Para fazei-os mudai' de opinião, para fazei-os· pensar · 
que tinham vot~~:do precipila·damente; e como. os argumentos 
dessa natureza podem influir sobre resoll,l.Qõe!t de natureza po-. 
Jitica; que são sempre as mais delicadns c as mais graves. · 

A boa regra ti assentar as leis IIII Constituição c nos 'bons 
princípios de àirerto. Cada vez que fugirmos 'a essa boa regra 
iremos esbarrar na Justiça . .l!'êlizmente, a nossa ConstituiÇão 
copiou a Conslituir;ão Americana, estabelecendo esse grande 
orgão" arbitro das divcrgcncias, ·não só dos poderes publicas 

, entre si, como, dos poderes pubJic.ps c os cidadãO\!, como ainda 
destes .entre sl. .· . . J • . 

Tudo, portanto, quanto venha ferir um ai·tigo, ··um ·prin· ·· 
cipio da Constituição, está destinado a ir á Justiça, e· ella pr·'l· 
ferirá a palavra suprema. . . . . 

Por isso disso sempre que qeíxasseinos p. Justiça applicar. 
· a Lai .do Inquilinato. ' · 

· Havendo duas pal'tes oontendoras, ainda que uma dellás· 
fuja da Justica, a outr1a podtJ ser forcada a ir bater-lhe á porta, 
se a primeira a isso a obrigue. Foi o que aconteceu na Argen
tina; e, já- que falo na Ar-gentina; posso Jem'brar o velho bro
eardo hespanhol: «Quiàl todo lo quiere, todo lo pierde, • . Qui
zerarn lá uma lei· ra!;lical, attentatoria do direito de proprie

. dado, assegurado pela Constituição. Reaul(ado: aquelles que 
defendiam esses direitos foram á Suprema: C~rte e a lei cabiu. 

o SR. PAULO 1nE l,RONT!N _.:. A lt>i er~·:a.bsurda. E depQiS 
nã<J era de omergencia. '· · · '· · ,. : · ·. · 

O Sn. •ramAs llloNTEl;lo - Estps ·.l!:ii; apenas enganam . o 
povo. Dizem que o' pov.o como as pessoas. gosta. de ser en
ganado .. Eu não sei enganar ninguem. :-· . 
. Na cspÍ~era das m'inhas relações p~ssoacs, .. tenho tido pro• 
fundos desgostos na mi11ha vida, 'P,oi:quo digo aos .meus a~l· 
gos tudo. quanto penso; o, no exercrc10 do meu m~ndato legis
lativo pr•ocodorei ·com o povo do mesmo modo, JUlgando que 
assim defendo os seus interesses o dir:eitos, desde que Q esela .. 

" ' 

\ 

' ' 
,I ' 

',. 
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t•eço, de accôrdo com idéas que considero justar.. Poderei cn-
ganat·-me, mas sou sincero. . .. 

Li ha dias que ,um illustre representante do Districto Fe
deral tia outra Casa. do Congresso, preoccupado com as . diffl
culdades financeiras da hora presente, teve de dar um conselho 
a respeit<J do acci·cscimo desejado da 'renda publica. Estava 
prO{lOSto no projecto da receita que o Estado elevasse os alu
guets dos seus predios de 15 o/o; e~se represenbnte do. Districto 

-pt•opoz que a. elevação fosse de :.:5 o/o. De maneira · que, 
pot• um Indo o representante do Di.~tricto Federal, como bem · 
se compt•ehende, propugnn pela melhoria dos alugueis por 
parte dos inqullino.~ mas, quando se trata do Estado px:oprie-
tario, aconselha ao ~stndo pedir aluguel, maior. · . 

· O caso não deixa de .ser inter~ssante. , 
. 0 SI\, PAULO DE FRONTIN - Elle nilo estú ligado 1103 dOUII 

representantes que discuti-ram a questão. . · · 
. 0 Sn. TOBIAS MoNTEIRO -. 0 EstadÚ, acon~elh~do deese 

modo, . está em dtvergencta com muitos proprietarios, que 
não pro.cedem de~se IT!Cldo. E~ conheço o proprie~ario, de um 
dos maiores patrtml.lmos predtaes do Rto de Janetro, que· é a 
familia Guinle, muitas vezes insultada em jornaes que não co
nhecem o seu 'fundo de bondade. o caridade. (Apoiado&.) Pois 
hem; tenho informações do tlleu particular amigo, cbefe dessa 
conhecida familia, Sr. Guilherme Guinle, de que durante 10 
annos os seus predios tiveram apenas elevação de aluguel de 
10 o/o, um·por cento cada· anno,.digamos . 

. Acontece um f111cto interessante c digno de nuLa: devido a· 
. essa sua praxe de não: elevar os elugueis, elles teem inqui
lin<Js que; pagando por exemplo· 250$' mensaes, sublocam a 
casa, encarecendo-a, por 750$; ganham 500• na transacção, 
o é o proiJrietario 9ue passará talvez.,por usurpador, por ex- ' 
plorador, de alugueis caros.· 

. O. Sn 1 JNmo DO BRAZIL .. - ·Não é . só esse caso, conhoco 
lnuitos. / · , 

' , ' I , ' ~ 
O SR. 1'oBIAS MoNTEIRo - E muitos outros .• <\linda outro 

·dia, ouvi com a attenção que me merece o nobre represo!nt.unte 
do Districto .Federal, o .eminente Sr. Paulo djl Fro;ltin, cu.) o 
,nome .peco licençá para de~1inar. ·. 

· · O Si\. PAULO DE Fno.NTI~ - Muito agradecido. 
, , ~ , I 

O Sn .. ToBIAS MoNTEmo -. Quando S. Ex. intervem em 
· debate dessa natureza, é sempre para esclarecei-o. ~ • , 

. 0 SI\. PAULO D.E FRONTIN--. Muito agradecido. 
' I 

O Sn. ToBIAS MoNTÍiano - .•. com seu saber. • • 
O,Sl\. PAUJ.O DE FRONTTN- Bondade de V. Ex.'. 

· . o Stt. ToRDAS MoNTEIRo - . . . reconhecido por todos nós .. 
Disso S. Ex. quo se deve atlender ao tempo necessario para 
as tnedilius de ordem cconomica produzirem o devido el'foiLo; 
não posso deixar do concordar com proposição do liio cvi- · 
dento .clareza. 1\,Ias é p1:_eciso esperar som. votar modid!!-s con
Lruprnduccntes, que se opponham ao elemento caplf.nl da 
quc~Lilo, que ú a coni'iaca do capital desejoso de vir applicar-
se nesse genero de negocio. · . ' . 

' ' ..... 
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Eis, pn1•a min\, o pgnlo ~~~cncial do Pt:oblema. D~sde que 
facamos lei~· do cx~cp1;ao,. lei~ CJ.~w. alcmuriz~m o capital em
PI'Cgadu em prcdws, CJI,il'. dclmt do capital. CUV\li:de, po- · 
demos fazer qnanlas medidas .. de urdem cconumwa ·quizermos. 
quunlus · wcdidas de o!·dcm Ju,t.liciaria Cf!lendcrmos; -abs~
lulanicnl.c não cunscguu·emos iazcl-o sahn· d1) oscoudci'I,JO, 
onde fui allrigar u seu nwuu. Ellc continuará. a applicar-sc . 
em hyJJollw.cas, cm apo!ice;;;, !JOI' ma.iur:_es ~uc- sejam. us cen
tenas dc. nulhure~ de contos das emi~soes. 

o ::ln. P.\uLo DE !<'noN't'IN - Jllclhor que a~ apoliccs são as 
letras do Thesouru a 7 o/o ou mais.. . 

O· Sn. '!'umAS MoNTEmo.- Creio pur· isso que só ó amigo 
do inqu iii no aquclle que trabalha para que se. facam casas ·I 
'Esse é 'o. problema. . ' · · _ · 

Outr·o dia lia com wag(la a' narra~.ão do uni facto tocante 
nà mÓf!sagmH .da Lig:a, dus Inquilinos ao Sr·. J>l·esideu~e da 
Republica; al.u $C 1 t.lrzia. que e III, casas desta mdade. existem 
.quartos, onde moram oJlo pessoas, quando devemo~. desejar 
que ha,ja um quarto par·u ca.da Ullut. Niio é (\:%cgura~ldo. P,ara 
sempre que esses hom.ons .VIYem cm um quarto c nuo' SeJam 
iucommodos, que se ha de resolver o problema·, · 
· O ~It .. JEI~oXYM~ MoN'I'llU\0 -. 1\Ias o problenui niio póde 
ser resu lvido muBediatamente. . . · 

O Sn. 'l'omo~s MoN•rEr.rto - Então ó um cil!culo vicioso. -
Proc~rei mostrai·, sem dl~iicí:m!Jeccr· os males . allegados pot• 

·.tanta. gente,: que o. mal l!~ afastamçnlu do capital. manl!)rá 
o r,erigo umii.o Jllaii)r de fw,~· esta cidade ~ co11stnur ape~as 
mil cas~s por anno, quando Suo Pa.ulo .controe entre ü e ·8 nu!. 

Fqi para css.~ ponto q~e chame1 .sempre -a atlenção do 
nobre Senador, ulim do. que se ltarmomzassem· as solul'ões, de 
maneira a !tão fel'Íl' o pl'im:ipio !.la propriedade· .por caÜsa- das 
consequencias que elle .tr•ara. · 1 · · . • · 

Não devmnos pensar qnc h a apenas lll'UIJI'iularios, senil o
I'es de algumas casas a mais o dcllus 1'ctirando rendas abundan.:. 
tes .. Ha: lambem ml!.ilu gente, muitas ·pessoas, que vivem, ··eX" 
clusivl!menle, de mm~uados recursog, dessa natui:eza; as ve
zes ate pobres operarws, peq.uenos _empregados que consegui-. 
l'am construi!· ]!ma ou duas casas c que as· deixam como umca 
ren9a á. :sua t:arnilia; ha todas as ordemr- .t~rceims, o Carmo, a 
Pemtcncta, a Santa Ca:>a, a Cruz dos .. Militares, a Candelaria 
.todas as grandes' institUições, quo espalham beneficias de .mi· 
scricordia .sobro a pobreza e cujo paLrimonio é foi'mado dessas 
propriedades. Se os direitos relativos· a ellas fo1:cm. esqueci· 
dos, o mal lambem ~e ostender•á aos desventurados; que· del·las 
recebem beneficias da h i .procedentes. · · -,-;;:'-:o·' 

' ' ' ; ' " :\ -:···{ \ 

O Sn .. JEIIoN)~Mo MoNTEmo - Não _se deve aproveitar dli 
situação actual para impor· ú vontade o augmenlo do aluguel. 

O Sn .' •roerAs · MoN1'Iiino - Enlilo se!:a\ ::a ti~acão do alu· 
guel... · ·c : · 

' ' 
O Sn. JllitoNYMo MoN'r'lllno - Deveit1os adoptar uma:mr.

dida provisor la para que .se possa d.epols .resolvo~ sobre·. um 
problema m()ramenlc pratico. · · · __ 

O SR. Toat\s MoN'TEino - •.. c essa fixncüo Leria a op
por1unldadc d(l z:ecahh· sqbz·e .lodn~ as putrw utilidade~ tatn.· 

• . ' 

·'·''' 

\ o 
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bom neccssarias á vida humana. Enliio vil·ia a .fixa~ão do 
pre~o dos alimcn~os, POl'lJUO em paizcs de clima ameno ou 
quente antes se vive sem leclo do que sem alimento .... · 

• I 

· O Sn. JEiloNnro MoNTEmo - Na época ·opportuna, isso 
foi votado. . · . · . 

' O Sn. TourAs .Afor.."rnmo -. • .. a fixac;iLJ do. estipendio dos 
advos•ado!!, .q:Uando um infeliz lll'ecisat• d'o's :seus recursos 
para .h• á ju'.sti~a; a fixação dos 'preços das visitas medicas, afim 
de não 'ser obrigada a pobreza .pagar uo ·medico, 1'óra da medida 
dos seus rccur~os; 11 fixacão, Lambem, dos: ·salat•ios, porxjuo 
rnuiLas vezes, a gC"ule 'pobre necessita dos serviços ·dC· um ope..; 
rario, que impõe preGos quo ·clla uão pó'de pagar; c assim por· 
dcunte. l'rata~se,. portanto, de uma cadeia, ·cm gue ·a depen.. · 
dencia se generalisará; . · . · · · · 
· VoltemÓs ·ao assumpto. O pt•oblema deve ser•. resolvido 
êomo qucrmn os amigos dos inquilinos - pela abundancia de' 
casa!'... . . , .. · · · 
, .. lO SR, EUZilBJO Dll ANDRADE - Já tratamos dessa face' da 
questiio. . ~ 

o· Sn. 'l'oDIAs 'M!JN'l'EIRo - ••• afim de voltarmos aos 
bon~ loffiojJOS, cm que os inqullinos eram senhores absolutos,1 

Voltarão então os: ·abu.~ps; o'onLra os qllaes os proprleta.;.. 
rio~ nunca se quei::taram. Quando ha. abundancia do offcrlas, 
manda-se peãir ao :proprictario ·para desentupir a. pia, para 
substituir um vidro quebrado, para concertar . uma goteira,, 
A esses bons tempo§ ó. que devemos voltar c é isto que os ,in-
quilinos devem desejar,. · 

O direito de propriedad~ !leve ser intangível. Ha pouco 
tempo, no decurso. das festas do Centenario, reuniu-se. um · 
congresso jurídico, onde tim professor daj. Faculdade de Di
reito da Bahia propoz1 com gmndo espanto dos 11ssistentes, 
a aboli cão da proprredado privada. . . 

' 
O Sn. PAl1LO DE FnoNTIN - Em bolchevista. 

' 
O SI~. 'l'onrAs MoN'l'EIR(J - No meio dos Pl'OLesLos quo se 

\evantarum, - foi o ·presidente dq .rnstil!ut.o dos. Advogados 
· quem me referiu o facto --··dle disso nada haver pura admi
. t•ar. na SUl\ PL'Oposta .por üso já eslava admittido nu lei do 

inquiHnato, lei ·que' representava o comec.o da mai•cha as
ce.nd~Jnte para a abolieão da. provriedude· cm geral. Ora, 
rea.Jmenle é curioso que, atacando a propriedade predi·al. para 
dimiimir· dG CfUUlq.uer modo a plcnit.ude do respectivo dh•eito, 
garantido pela Constiluicão, as pessotts que tratam do assum
plo lião ,admillam, porém, ataque u outra propriedade em cujo 
goso estejam .. Por' e.xempio, se ·o Eslado .fixar os proventos 
de qualquer profissão, como ba pouco ou dizia, cstipendios de 
advogados, ·de operar i os, 'llc medicas, do artistas, .. todos elles 
se levantariio eontra tal medida que· o Estado· não póde tomar, 
nem no intm•csse da conimunhão; Os individuas ·que, resi
dindo em um:a casa dé uhig·uel, querem impôt• todos os limites 
ao direito de pt•opricdade, teem ·um creado doshonesto, que se· 
apoder·a dos livros e vui vcnd()l-os, Qnci:xa tí policial Não lhes 

~.; '":" Y.oJ. XI . ... . .. · . . fO . 
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"toquem na proprwdadcl Se toem um automovel o so o chauf
{cu.r, ubus::mdo da confiam;a nelle posta, vae· ;i noite i'azcr «bis
cates:>, como se .diz na linguagem da !.erra, para augmentar os 
proventos do sou pobre officio, esse empregado será ·de&pedido. -
.porque abusou da propriedade ai hei a c de lia serviu-se para: 
melhorar a sua sorle. . 

Uma senhora, com quem conversava subre assumptos do
mcsti·cos - pobré de mim, celibatario que n§o conhece as 
regras da. administração c.aseira - tendo ouvido que eu tra
tava de obter. uma cozinhl!ira, preveniu-me contra. as ... for-

. -·migas". 'Perguntei-lhe o qlle vin!ha a s.er "formiga". Respon
. 'deu-me clhamàr·-se assim a oozinheira que leva, da casa onde 

está servindo, cousas da cozinha para a sua casa. · 
Tive. pena dessa pobrl:l cozinheira, des.sa pobre "formiga~' 

e vi · até onde podia ir a defesa da propriedadtí particular, 
·nas mãos dessa senhora, inquilina revoltada contra a pro-, 
pricdade predial. . . · . · · . . · . · · 
· <.:m J,ocla(;r. ele carne, ~m1 pcdaco de ,Pão que I)ltllh~ vezes 

vão matar a fome a um filhinho, que f1cou em casa durante 
o uia inteiro, longe dos carinhos maternos, até isto se vae fis
calizar. Entretanto não é legitimo defender a pro.priedado 
predial. . \ . , 
· Ora, senhores, isso é uma inoral de dous pesos e duas me--
dida~; · . · . · 

:::.cnhrJres; não h.u sociedade sem liberdade e ~em propr:le
rlatlc. Eu defenderei a ambas, quaesquer que .se,iam' as eir
c•mts•.nncias. Defenderei a propricdad1~ em geral, desde a fer-. 

' t·umema do operurio aft\ ás l.r!rras do fazendeiro. 
· ·Di r-mc-hür,l: .as terraH d.os fazendeiros não precisam de 
tanta rlcfesa, a :ctefesa mais necessaria é a dll. ferramenta do 
opcl'ario. 'fodos precisam de defesa, porqUe em um paiz do·' 
moct·aUvo, sem ·privilegias, todos podem prosperar, todos 'po
dem subir e devemos. estimular cada homem. a ter a ambição 
de ffilllllorar. O operaria de. hoje poderá ~er o mestre de 

. amanhã: o pedroiro de ho,ie stll'á o ·empreiteiro ·do 'dia se
guinte: o caixeiro de lwje .poderá ser o patrão daqui a tem
pos. Tive a fortnna de stn~ amigo de uni homem que -foi um 
graJtd<l criador de riquezas.· ut.cis ao Brasil, Candido · .Gaffré, 
de saudosa memoria (ap·oim!us)', que tinha orgulho de contar 
lluvor .sido peão, o officio mais humilde dado aos. homens no 
Ria Grande do Sul, provmcia onde nascera. Esse. homem. 

· l\Onstru i u um monumenl o· da industria nacional, fazendo as 
Docas de San tos, •por onde se e8eõa toda a r1queza dessa re-
gi li o privilegiada d(} S. Paulo c !.CJTUS adjacentes. · · 

O visconde de Mauá e' o visconde de ·Aridarahy chllgaram 
,iuni.LH ao Rio do .Janeiro, cm uma sexta-feira, cada um com ~ 
13$ no bobo. Ambos foram gJ·ande8; fig·uras do commorcio 
lll'asilcll'o c l\!auá foi um dos homcn~ .n1ais ut.éis ao progres~n 
tio. Brasil; 'clle Linlha a 'visiir• de 11111 :vet•dadeiro 'fundador tio· 
irnpcrios. um verdadeiro ·adivinhador .:dos destinos naciona~s; · 
f•l,i na ~11? 1\poca o ini_ciador dos. maii\I'CS mcll~ornmentos pu-
bltcos rlo pa1z. . . . .: · . 

· Sem I ibcrdalle r. . sem pJ•opl'icdaqe,' ·Sr .. Presidente, não ha · · · 
famil ilt c f:nl.cndo que a ambas dovllmos doféndor, quaesquer 
filie .~e.inm as Sl!as rnanifcst.~~~ões. k·ramilia forma-se sob a 
áspil·~v:ão da '[H>SSl! do~ bens, a começar pela pOSSI! dos filho~ •. 
suprcmc bem da vcnl'ura conjugal. (Muito b(•m;' ·muito. bam.) · 

•' 
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O 81·. Irineu Machado ;- Peco a palavra. 
I • ' ' ' 

O Sr. Presidente - •rem a palavr·a o noor:o Senador. 

O Sr. Irineu Machado pt•onunci:i ·um discurso que ·será 
pnbli~ndo depois . 

O Sr. Presidente -De nccôrdo com o pedido .de V. EX., 
será feila a JllSCl'ip.ção . 

. Nada mais havérÍdn a tral.ar, 'vou levantar a sessão. 
Designo para· ordem do dia da sessão de amanhã as se-

guintes mM crias: · . . • 
3" discus~ão · 1la proposioão da .Camat•a d~s .Deputados, 

n. 178, de 1922, ·fíxando.a despeza do .Ministerio da Viação 
c.Obras Publicas, para.o exercicío. do ·1923 (carn parccCJ' (a
vor•avel ·da Commissão d~ Finanç,as, n. 391, de .1922); · 

.3• discussão· da proposição· da .camara dos Deputados, 
n. H9; de 1022, fixándo a despeza do Minister•io da Marinha, 
parà o cxercicio de 1923 ( corn pm·cccr da Commissão de Fi
nanças, sobr:e as emendas ,apresentadas, n. ,190, ·dc.,t922); 
. ConUnua1;ão !la 3' discussão do projecto do Senado n. 58, 

. de 1922, mandando executar o· decrol.o:legislativo n. 4 .403, du 
1921;. com as modit'icaoões quo estabelece, não admittindo 
despejo .siniio nos dous casos uolla estabelecidos (co·m par·ecer · 
da Comrn·is.çílo de Justiça e Leo·islaçílo, o({erecendo o· substi-

. • tul'i·vo n. 88, de 1922, pm•ecer n. 877); · · · · 
' ... a• discussão· da proj:iosicão. da Camara dos· Deputados, 
n. 42, de f922, fixando· .as forcas nayaos para o exercício do 
1923 (com. parecer {(IVor·avel da O~mmi'ssão de Marinha e 
Guerr·a, {avor•avel ·a um.a.~ e· contrano a· 01ür•as das 1 emendas 
apresentadas, ri. 37~, de'/922); · . 

1 
· • ·. . . · . 

Conl.inuação dà 3" discussão, da Pl'OposiÇão da .Camara dos 
·DeputadOs n~ H, do 1922, fixando as fo:r.as de terra para o 
cxorcicio de 192-3: (com. par·ecer da Commissão de Marinha· c 
Guerr·a, {avor•avel · q._ umas .e cont1~ario a outras das emendas 
apr•csentadao~, n: 378; de 1922·); , · · · · . · . 
. ·. Continuação da 3" discus~ão do projecto do. Senado n. s5, 
do 1922, que r~ulamonta a hberdacle do impr(Jnsa (com .çub

. stitutivo da Oommissã'o de Justiça e Leoislaçao e par•eccr so-
b?·e as emendas ap1•esentadas, n; 22.1, de ·1922) ; ' 

I . . . . . 

·; 2• discussão da ·· proposi(l.ão da Camara dos Depuf.aclos 
n. 259, de 1921, creando um uonselho de Justi!'icaçiio para os 
ot'ficiaes do Exercito o da Armada, quando accusados, oJ'f'i
cialmenLe ou pela imprensa, do 'haverem procedido incorrccf.a- ' ' 
mente no desempenho do ~~u~: cargoR Ol} commissões (com pa
r·ecc1' fa·vor·avel da Cornrn1ssao· de Marwlta e G.uerr•a;. n.· IH6, 
de 1922); ' 

, I 

2• discussão da pl'oposi('ão ·da Cnmnt'tl dos Depuf.ados 
n. 21; .do: 1922, fixando a quota. de fiscaliza(;ão do bancos ou 
casas bancarias (corn 11U'I'IJcar· {avora'Val da Cornrnissão de Fi-
nanças, n. 32-f, de -1922); .. . . . . . , . 

·1· discussão do projecto do Senado n. 39, de 1922, man
dando promiat• com a quantia ·de 10:000$ ao lavrador quo 
.provar haver constitujdo palm11~es . do coqueiros no littorinl 



I ,· 

... ' 

do paiz conlando mais de 25.000 jli)S (cou~ jU!I'ÚCI' fu.vorav'el 
da Cum'míssúu tlc. Constitui(:iio, n. :l.Gf, de 19~2); 

f' dis·cussão do pro.i ecto do Senad.o n. 55, de i 922, ~·cc!l
uhccondo ·como instituicão de utilidade publica a Assoctaçao 
do Fôro do Districto Fed,Jlral (com· parecer fa.voravcl da Com-
missão de Constituir-ão n, ll.f.f, de f 9JJ) ; .. . 

3• discussão da proposiclid da Gamãra dos !Deputad9s 
n. 52, de 1922, que abre, pelo .Ministerio da .J!'azenda, o credi
to de i26 :87 4$385, para pagamento a Gramhano Marques de 
l•'rcitas, em virlurlc de sentcncu judiciaria (com p.m·ccer (a
·voravel da· Commissão de Finanr,as, n. 256, de 19!12); 

3• discussão da proposição' da Gamara dos Deputados 
n. 58, de 1922, que· abre 'diversos cr.editos para pagamento de 
pensão a D. I;nacia da Rocha :Vieira; para JPUblicacão das 
obras cO Senado e os Senllldores~ e cQuasi um seculo. de po~oo 
litioa. brasileira), e para gratificacão addicional a funcoiona
t•ios da ·Secretaria da Gamara dos · Deputados (com pm•ccer 
(avoravel da Cómmissão de Finanças, n. 2.2·7, de /9!!); · 

3" discussão da proposicão' da· Camnra dos Deputados 
n. :130, de 1922, que abre, pelo 1\Unisterio da Fazenda, n cre
dito .especial de 52:100$563, para pagamento do que é devido 
ao Banco' de Credito Geral, cessionario de Fclippe Monteiro 
de Barros (com 'J)arecer favoravel· da Commissao de Finan-
ças, n .. 991, de 19.SB'J;, . · . . . . . . ' . ' ' . ',' { 

12' discussão do projecto do Senado, n. 80, de Hl22, . do- .. 
tcrmlnanlf·o Ql1e a concurrencia publica de que trata a. lei 

. n. 4.:-:174, de :14 de janeiro deste anno, terá por base os lucros 
das construccõcs, entre os limites de doze a dezcseis pm• mm- · 
to, calculados sobre· o custo das mesmas, que se regular.á pelo. · 
qull geralmente··se paga nas obras feitas por admini!ltracão 
o dando outras providencias (da Cdmmissão da Justiça e Le-
gislação, :pa'l'ecer n. !196, de 19U) ; · · .. · 

· 2• discussão da proposicão· da Camara dos . Deputados 
n .. 10~, de .1922,. que abre, pefo 1\linisterio. da Fazenda, o cre
dito especial de 9:050$29:!, para occorrer ao .pagamento do 
que ó devido ao Dr. Augusto Haddoclt LobO e . outros, cm 
~·frtUid'C de sentenca .iudic!aria (com parecei'. tav01•avel da 
Comnpissáq ·de Finllnl]as1 n.· 327, de 19!1!); · · 

2• discussão da prop'osicão da Gamara. dos Deputados 
n. Hli, de 1922, que, abre peJo. Ministerio da' Fazenda, o cre
dito especial· de 68:728$-492, para pagafuent.o do que é ·devido 
(LO ~~ch!lrel . Fausto. Pacheco Jordão, em vh:tude da s~ntença 
JUdiOIBrra (com pa1•eccr (avorttvel ,d~. Cómmtssllo de Fmanças, · 
tl,, 3110, de 1922); . , ·· ,. ·. . · 

: 2• discussão da propó~icllo. d~ · éamara dos Deputados 
n. '121i, de 1922, considerando de.Jltilidado publica a Escola do 
Commercio llhi·istovão Colombo .dc' .. Piracicaba (com parccc1• 
favo1·avel da Com missão de Justiça c· Lcqislação, n ,. 948, d11 
1922); ' . . 

z• discussão da proposicão l:la Gamara dos Deputados 
n. · Ut, do 1922, declarando de utilidade publica a Academia 
Commcrcial Mc1•curio de S. Paulo (com pa1•cccr tàvoravct da 
Com missão de lustiçq IJ Leuislagão, n, 349, do 19llll) : · . . . 
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2' d·iscus.são rla propnsicão da Camara . do.:; Dcpnlarlos 
n. 143, do 1022,· declarando de utilidade pu'blicD. D. Asso
ciaciio dos Empregados do Commercio, de S. Paulo (com 1lai'O-, 

'' cer (avol'avçl da Commis8üo de Ju.slira e :Leqislação, n. :wo, 
de 1.922) ; · . · 

' 

2• discussão ela proposição da Camara dos DopnCados 
n. •139, de 1922, que abr·e, pelo Minist.erio da llazenda, o cre
dito especial ele 11:'168$875, para occorrer ao pugamenlo de-· 
vido a .o\l!'redo Hyppolit.n l!:strnc, cm virtude de sentença jn-· 
dic.iaria (com pm~ecer /'mJtJ'I'avel da Cmnmiss!io de Finanças, 
n. 3.12, ele 1922); 

:i• discussão da pr·oposir,iío da Camara dos. Deputado~ 
n. 63, ei·C 1922, .que ·abre, pelo Ministerio da .Tustica e Nego

. cios Interiores, o credito especial de 1 :·í26$209, para paga
mento ao Dr. Oct.avio Kclly, jui1. ·federal da 2' Vara, nos 
termos do· decreto n. 4.831, de 1921 (com. parecer (avol'a!Jel 
da Comrnis.~tio da Finanças, n. 229); . ·· · 

- 2' discussão do projecto do Senado n. 38; de 1922, au
torizando o Governo a abrir o credito especial de 120:000$, 
para, com. o auxilio dt1 80:000$, fornecidos pelo Governo do 
Estado de. !\Iatt.o Grosso. mandar construir ·uma lin'hn tele~ 

· grliphica dt~ esLacão de 'São Lonrenco á villn ele Santa Rita 
do Araguaya, nn limite com o de' Goyaz . (com. pa1•ecm• {m,o- . 
l~avel rla Commissüo ele F'irro.nça.ç; 11 • .'155; de 1.922) ; · 

Continuaoiio da 3' di·scussão da proposir.iio da Ca{nara dos 
Doptitados n. 33. de 1922, autorizando o Govemo a emprestar 
ás empresas nacionaes qne explorem a indust.ria da macieira, 
até a im.pol'l.nncia de 75 '1o dos. seus capitacs, mediante ga
rantia hypothecnria, ,iuros de· 5 % e por prazo ele 10 nnnM 
(com. •Jlarecel• da Com1wis.çlio de Fina.nças tavol·avel a uma e 
confl•ario a out1•as; das emmula,ç àp1~cscntadas 11elo Si'; Al{l•rylo 
Ell'is, n. 95(1, 'de 1!122); · 

' .2• discussão ela proposição ela Camara dos Deput.::ujos 
n. H2, .de 1:922, concedendo ú viuvn do ex-Senador .Toaqurrn 

· Rlheiro Gon~alves n peMão mensal de 4M$, corr.' reversão (Is 
suns filhas ~.olteíras. no caso dr.. morte. (~·m. parecei' (a.vom-
tJel ria Com.riiissílo fie FitULII!'a,ç, 11. 1103, de 1922); · 

2• discussão· da. proposiciío "da· Gamara dos . Deput.a'dos. 
n. · HO, de :1022, que nulo1·iza o· Governo n abrir, pelo 1\finis
·tm~io dn Justica o Negocios Int.orim•es, um credito· d!l rt'i~ 
t?O.O :000$ para n cnnstrucção da filial do In_stituto 9swnldo 
Cntz, no Marn,nhão o dispondo. sobre a Pxecucao ela lo r. numr.
rn ·L 381 A. ~I e 1022 (com parecer (a110I'avcl .da Comm.i.~súo ele 
Finanr;as. u. :169, de /!1.22): 

· 2• iiÚ;cu~são ria· proposiciío da Gamara dos Deputa elo~ 
n. 101, rJr ·t 922. qur nbr.•, pelo ~linistcrio da. .Fazenda, o c~e
dilo.c~peeinl rk' !i:iilií.~2~0,.Jln~a pag~mrnt.o rio qur é d~VH!o 
a Drmrlrio rir Souzn 'l'ci!X('tra; rm vrrtude rir. sent.encn ,]urlt
cinr•ia -(cmn pm·~Cf'l' (M)nl'a'llr.l drr · Commü.rti(l . r/e Pi1wnçM, 
u •• 126, r/e ·1!122): 

Discus~iio nnicn ria rnsolucão do Congl'!'SSO Nacional, -ve
f,ada prlo Sr. Prrsirlrnlc rln Republica, roduzinrlo do 1li ,annos 
n 5 o de líO n :=!ri' os prazos para a nposrntndorin n que sr !'(!

fere o nr·t .. 1' rln lei n. 2.992, do .1020 (cmn prll'ecer (mJm•mJel 
da Cormm·.~.qrio de Justiça e Le(l1:.daçtin, 11 • • 1H, de .1.922); 

• 
' 

.. 



tsq. ANNAES DO SENADO 

ConLinua(liio da 2•. discussão da proposicão da Camara 
dos 'Deputados n.· lt9, de 1922 relevando a proscripção em 
que cillliram os· saldos das subvenções . votadas, cm 1!l13 o 
1!J1( p!lira a /l~ncnld~Jcde ele Direito M 'Rccil'c (com 1Jarccc1' 
da Cormnissão de F·inanças [avoravcl lÍ p1•opoo~i(~úo c â.ç enum
dfls a1Jrescntadas pelo SI'. h·ilW!t Machallo, n .• 157, de -/922); 

ConLinuacão .da 3• discussão · da proposição da Gamara 
dos Deputados n. ü8, de ·1!J22, modificando .as penas :csl.abc
lüeídas nos'art:s. 11ü e 117 do Codigo Penal Militar · (cmn 
mncnda ,çwbstitutiva ·da· Commissão de Marinha· c· Guerra ~~ 
parecer favonwel, em 1Jal'te,, da de Justiça e Leoislação, n . • H:1, 
de 1922); · ' 

Discussão unica da proposição da Cainara dos Dcr>Utados 
n. 13ü, de 1922, 1que ·approya a Convenção especial do t.ral 
fcgo muluo Lelographico c radiotelegraphico ·entre o Brasil 
e a Bolívia, assignada cm 2 (\e maio de. 1918 (com parecer· 
favoraiJel. da Cmnm.issilo de' Diplomacia e Tratados; n. 380,. 
rlc 1.922) ;. ' · 

2•. discussão da proposição da Camara ·dos Deputados 
n. 114, de HJ22, que concede á Universidade do Rio de .Ja
neiro, a subvenção especial e·-annu!J:l de 50:000$, para a fun• 
dação e manutenção de um Inst.Jtut.o · Franco-Brasileiro do 
alta cultura scientifica e l,it.tcraria (com pareceres favoravei.~ 
das Comm'is.~ões de Instrucção Publica e de Finanças n. 389, 
de 1922); .. .. 

'2• discussão da proposição· da· Camarà dos Deputados . 
·n. 151, deJ922;autm·izando o.Govcrno.a abrir,·pelo Minis
terio da 'Fazenda, um credito na importancia de 150:00$000, 
para pagamento do que é devido ao Dr. Valentim Antonio· 
da R!Jcha Bitencourt (cpm pa.,recer (avoravel dll Commissrio 
!le Ftnanças, n. 882, de 1922); .,. · ' · · 

2• . discussão' da proposição da Camar~ _dos · peputados 
n. 157, do . 1922, creando o. logar .de escr1Vaô :cr1mmnl · no 
.iuizo·.federal flos Estados de S. Paulo,' Minas Geraes, · llahia, 
Pernambuco,. Rio de Janeiro, Pará e Ceará e dando· outras · 
providencias (co.m pareceres favoraveis . das Commis:ções de 

· Leaislação c de [i'inança.ç, n·. 371; de 1922); . . · · · / 
· . 2• discussão ·.da ·proposição· dá ·aamara rlos· Dcput:ú:los · 
n. 162, do 1922, autorizando o Governo . a 'abrir, pelo Minis"
tcrio da Viação o Obras. Publicas, o credito especial de ré is 
~7 :650,270, para occorrer ao pagamento d.evido aos empre
gados 'da Administrnçfto dos CorJ•eios do Maranhão (com pa-
1'ecer '(avora.vcl ila. Commisstio dÍl J.'inanl)as,. n~. ·39ü, de 1922); - ' ' \ '··~-·'. ,. "' ' ' 

'3" discussao da proposição. da Camara dos Deputados 
n. '9!J, elo 1!!22, que abro, pelo Minist.crià rto Interior, o cre
dito especial de 4 :947$180; para pagamento a· Alexandre Cazza
nJ, por fornecimentos feitos ·an Instituto·. Electro Technico 
(com emenda da Commiwio de Finimçils, pm•ecer n-. 325,. 

' d•J 1922); . . 

s·. discussão rln Jll'Oposil;ão rla' Camara dos' Dep,utados 
· n. 82, cln 1922, que abre, pelo Minist.crio dn Fazenda, n crc
dit.o. especial de 10 :Olü$512, para occm•ror an pagamenlo rlo 
quo 1\:flevido a D; 'Marianna dr Cns/.ilhns Bamla 11 seus filhos,' 
om V.Jrtudo do sentenca .indiciaria (com pm•cce1· {avoravel da 
q,·mmissão de ~inanças n. 272, de 1922); 

' • 
~ 

' u ,. 
' 

' ~ 
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· 3" discussão da proposição da CamaJ•a dos Deputados • 
n. iOü, de 19~2. concedendo a D. Anna Nunes Nascimento, 

, viuva do ex-Deputado ít ·e,,)nsLituintc Republcana, Dr·, Alo
xanrlro ca·ssiuno do Nascimento, o ú.s suas filhas omquanto 
soltoi·ras, uma pensão mensal do 500$000 (com parece1• {avo-· 
nr/Jel, da ()om:misst'io de Finanças,· n. 287, de 1922); . · 

. 3": discussão . da .proposiçã-o . da Camara dos Deputados 
n. 107, d9 1922, autor·izando o pagamento dos compromissos 
do recenseamento correspondente aos exercici::l$ de 1920 e 
1!l21, com os saldos dos creditas revigorados e relativos aos 
nllurlidos exerci cios (com pm·ece1' · (avm·avet da. Cornm-issão de 
Finanoas, n. 228,· de ·1922) ; . 

2~ dis~nssão da proposição da Camara ·dos 'Dcpnt.ado~. 
n. 8H, do 1922, autorizando a abertura dos creditas espéciaes. 
do' 13:2811$ e 6:23.5$920, para. pagamento de despezas, em 

· 192(), com alimentacão n roupas. do Hospital do S. Sebastião 
(com .11a1'ccer favomvel ela Com.rnissão de 'Finanças, n •• 19:1, 
de1922); , · 

2• discuBsão da proposição da Camara dos · Deputado9 
n .. '134, de 1022, fixando em doze o numero de academieos. 
internos do Hospital Central do Exorcit.o e dando outras pro
videncias (com pm:ecm•- {ri.vvravill da Co.mmissão de Finanças, 
n, 367, de ·1922); 1 . • • -

. Disettssão unica da· em~nd·a do seilado, reJeitada pela 
Camara dos Deputados, á proposi;:ão n. 219, de •1921, q.ue es
tende a diversos officiaes reformados, com serviços de guerra, 
o soldo da tabella A, da lei· n. 2. 290, de 13 de dezembro de 
f!J20 (com parece1' cont1'm'io da Cornrrtisslio de Finanças, n. !J!)(j, 
rle .1922);. 

Discus~ão unica da emenda da Gamara dos Deputados ao 
prD.ieGt,o do Senado n. 11, de 1920., que.reconhece de utilidade 
publica a Associação Brasileira do Cirurgiões Dentistas (com 
1•arecer tavdra7!el da Commissão ele Justiça e Leaislação, n. !J.fJ!, 
de 1922); 

2• discussão da proposição da Camara dos· Deput.a4o~ · 
n. 137, de 192.2, autorizando. o Governo a abrir, pelo Mims-. 
Lerio da Justiça e Negocias Intêriores, o credito especial .do 
6!1 :726.~880, para liqu idnção da divida da União com Lcon 
Hirscl.•, proveniente .(ja occupacão por forcas do .Exercito. a 
ProfOJtura do i\cro de um immovol do sua· proprJodadc, silo 
om Rio Bl'nnco, Tm•J•if.orin do Acro (com. parecei' (avora.'i!cl da 
Cmmnis.Mo de Finanças, n. 397, de 1922). · 

Levanta-se n scssiio ·á-s 17 horns o 40 ini.nutos. · 
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PRESIDENC!A DOS SRS •. Ei'!'I'AC!O' COIMBRA,' PRF:RIDEN'l'E; A, AZilnEDD, 
VICF.-PRF:SIDENTE; E :MdlNOONÇA MAIWJ:'>H, 3' f!V:C!Ül'l'ARJO 
' ( ' I 

A's 13 o 1.12 ltOras abre-se a sessão, a que concÇJri'C!~ OH 

Sx·s. A. Azot•odo, Ho~mcnegildo do Mornos, Mondoncn Mnrl.ms, 
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Silverio Nory, I..opes Gonçalves, Lauro Sodré, Justo Cherrraont, 
lndio do Brasil, Godot'redo .Vianna, José Eusebio, Cost.a R<l
drignes', Benjamin Barroso, Eloy de Souza, .João Lyra, Tobirm
JI(onl.eil'O, Antonío Massa, Manoel ·Borba, Eusobio do Andrade, 
Gonçalo Rollcmberg, Siqueira de Menezes, Bernardino Mon
teiro, Jcronymo Monteiro,· Marcilio de Lacerda, Nilo Peçanl1a, 
l\liguel de Carvalho, Paulo de Frontin, Sampaio Carrila, Jrinr.n 
l\Iachado, Bernardo Monteiro-, Adolpho Gordo, Alfredo· Elli~. 
Alvaro de Carvalho, ,Tos~ Murtinho, Ramos Caiado, Olegarin 
Pinto, Carlos Cavalcant.i, Generoso Marques, Affonso Camargo, 
Lauro 'Müllor, Vida! Ramos, Felippo Schmidt., Soares dos Sar.- · 
tos, Carlos Barbosa o Vespucio de Abreu (H.). . 

' Deixam de ·comparecer os Srs.: Abdias Neves, Antonint•. 
•Freire, João Thomé, Venancio Neiva, Carneiro da Cunha; RoRn 
c Silva. Arau,io' Góes, Ant.oni·o· Moniz, Moniz Sodré, Ruy Bar
.bosa, ·Modesto Leal, Francisco Salles e Lúiz Adolpho (12,). 

E' lida, posta em discussão,_ e sem debate,· app1;ovada, a ' 
acta da sessão anterior. 1 • . · . 

··o Sr. 2' Secretario '(,,ervindo de .,.,., dá .conta do se-
guinte · 

EXPEDIENTE 
· Officios: 

N. 183- 1922 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1." E' concedida ao anspeçada. reformado e asylada 

João Telles · de Menezes, a melhoria da sua rcfo.rma na gr: ... 
. duacão de cabo do esquadra, com o soldo da tabella l)m vigor. · 

. Art.. 2.• RQvogam-sc. as disposições em contrario. · · 
Camarados Deputados, 20 de dezembro.de 1922. ,..... Fran~ 

ctsco'da Ctmha Mac/l.aclo, Presidente cm exercicio. -José Ali
• 1 austo Be:::erra de Medeiros; 1• Secretario. -Costa Rego, 2• Sl'~ 

cretario. -- A' Commissúo de :Jrinancns. . · .. 
Do mesmo Sr. Secretario, . communiqando ter approvad() 

:e enviado ú sanccão o. pjlOjecto que manda reverter ·ao servit:B 
nativo' do Ex:orcil.o, ·o tonento-coronel .Toüo Philadclpho da 
nocha. .,-- Inteirado. ~ · ., .. . 

Do mesmo Sr. Secretario, romotctndo ·narn ·.os devirlo~ 
fin~. os documentos que se refel'üm ti proposiciio quo cquip~tl'll 

·as escolas !'ederaüA do mesmo gcnoro tí .. Escola do Pharmnci:l·· 
o Odonf.ologin ele Bl'llo Horizonte. -. A' .. Coinmissüo elo Inst.ru-
eci'io Publica. · . ' .· . : 

Do Sr. !\!inislro ela Fazenda, romrt.tondo rlous rios autn
gs•nphos da resolução lrgislclfiva, ·sanccionncla. que aul.oriza n 
abcrf,ura .. ele um crerlilo na. '.importnncia rlo 300$ pnra resl.i
t.nicüo da fianóa prost.nda por'D, Marin rln Luz, na R~ccbedot•ia 

• rio Rio ·r]o .Tnneiro. ·-- Archivll-so nm rios autogrnphos e rc:> .. 
mel.ln-so o. out.ro tí Cnmnra dos Qeputndos. 
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· Tclegrammn do Sr. Minis~ro da Polonin, d() teôr seguinte: • 
·. '1 A Son Excellencc Monsieur Antonio Azcredo, Vice-Pl'l'· 
' alclcnt du Séimt Fédérnl - 2, Moncorvo Filho - Rio do .Tn-

ooiro.. . · - · . 
·. .J'ai l'honnour do pricr Volt•c Exccllcnco ainsi que mr.~-

'1 ---sieurs l!Js. Séllatours d'assistcr nu scrvic!l funébro que sern · cé-
lébré snmccli lo 23 dccomhro á t1 houres, 1í l'cgliso do Cnn
dolnrin ú ln mcmoirc do Monsiem· Gabrycl Nnrulowicz, Pré~!

_denf .. de la Républiquc Polonnisc, déc'ódé lo Hl deccmbro 192?.. 
'"'- ~inistre de' Polonie, · , • · · · 

·. O :S;r. 3' Secretario, (sC1'1Jiurln de. 2"), pl'occclo t\ lcitur-~ 
elos scguml.es · · · . · 

.. ·:· 
PAfillCilfiES 

N. ~00 - 1'0:2.2 

·. :Em mensagem ele 28 do maio do anno passado, o Sr. Pre~ 
sidonto da. Republica solimi,ou no .congresso Nacional que ha

. · }Ji·!Hq~se o Govorno com os recursos nc'cessarios ·para construir 
. ou aaquirir, nesta Capit.al, um edifício para ser ol'i'erecido. llll 

Govnrno do Perú afim ·de· ncllc inst.nllar a Lcgaciio.: · · · 
·Esta Commissiio tem, por principio, recusar ao Execut.ivo 

autorização pa.ra nbrir crodil.os illimitados. · 
.Pensa, porém. o. Relat.or qno o Senado, nest.o ·caso, <11!1'~ 

nhrir uma oxcepcão, n conceder ·áo Sr. Presidente da Rcpubli
_ea a 1\lcnldadn do abrir o cJ•cdito que .fôr nrcessario para 1.1 
Brasil rel.ribnír um acto ·de cnrt-nzin, pois o Governo daqudilA 
paiz ·n.fferoc~li . .ao no~;;n lltr• edificio para nci!C\ funcclonar a · 
nossn. Lo::racno nm Lima. · . 

Tralando, pois, de corr,;~pondr.r, em primeiro 'logar. a utri 
. ncr.o de cr:~t.ezia n' ami?.adn inl.ernacional, acl.o, ·ati(ts, de umn 

nac1io qne, sem duvida, tem· em nosso contincnlle os maiores 
.f.itulos do riosso respeit.o e .da nossa amizade, e eni -s'eguncl-3 
Jogar, como cspr.cia:l ~omenrJ~:em áquella generosa nação, nos;;a 
umiga 'dilecln, ó a Commi>~ão' dll Finanças de parecer que ·cl 
,Sena rio appr:Jvc · o ~egu intc projecto de. lei: · .. 

'. , I • . N. S!J -' de i9122 
/ 

A1•Ligo unico. Fica n Presiclenl.o da Republica autorizaria 
n ahril' o Cl'eélil o especirrl que fôt• necessario, parn qnr. o Go
verno ·mando corisl.rnir, ou ndquirir um· cdificio afim de ser 
nffCJ•ccido á · Republica ·elo :Forú, nest.n Capil.al, para sédo· da 
snn Legação; rovogudns ns ài>posic.õcs cm contrario. . 

Snla rias Cnmmissões, (llll 21 .ele dez~mbro do 19•22. - .u. 
(Perlo li:ili.,·, Prosiclon!.o. -- hineu. Macha.do,·rclat.ot'. - Laul'•). 
Mii.l!f'r, - Sampaio C01'l't'Ja. - Ju.sto Che1•m.nnt. -· Be1·nardo 
i1lrmlniro. -·Jrnio Lym, --,José Eu..wbio •. - FeliJI]lc Schm.irlt, 

1\!IINSAO!ll\l A QUR 3~ Rlll'llnll O p,\1\ECER SUPIM . 

Sr~, . mcm!Jt•os do Congi'CSSO Nacional. . 
'l'rnhn a ·honra do commnn icnr-YoR qur n Congresso Pe~ 

ruano votoü, r. o St•. Pre,icJento ela Republica elo Pcrú sane~ 

·~ 

. . \ 
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cionou, 0111 :lO de janeiro ulJ,nno, uma lei :g_ue ·autoriza o Pode:' · 
Executivo de mandar consLruir, ou adquirir, um edit'ioici Para 
ser ofl'erecido ao d3rasil ·cotm• séde da sua Legação em Lima. ~,.. 

1 
r 
! 

. Segundo · declar·ou o Sr. Sulomon, .ministro de Estado. das 
Helaçõcs Exf.ci'Íores do PcrLJ, uo. nosso plcnipot.enciario, ào 
rlm•-!110 nol.icin. da ,Valiosa dadiva, SCI'Vir,1Í ella pal'a COÓSoJiclar 
ninrla ,mais, si possfv~l, os cstrc.il.os vinculas de amizade que ~ 
,mnpro unn·an1 o l'eru e o Brasil. . • f 

, Em vista elo exposto, 1\'Cnho· pedir .ao Congresso NaciOnal 
tflJriJ·n hnbilitar o Governo a correfipondcr .condignamente n 

· osso acto de cortczia e amizade, autorizando a construir'. nu 
adquirir· na Co.pit.al Federal um predio para ser ofJ'eremdo, 

· co111 o mn~mo dc~lino, ú Hepublica do !Perú: · . 
' ' . 

!tio de Janeiro, !?8 de maio de 1\121, HJO• da Independen- ·r 
cia c :H• rla ncpJJblica.' - Ji:Jlitncin l'cs.wa. . .. 

.; ' N. 401 1922 

, A proposição n. 175 A,. deste anuo considerando validos 
r.m t.odo o t.erritorio. da Hepubltca os diplomas· conferidos,pela 
J~scola rJ.q, Odorii.ologia c Pharmacia de Bello :Horizonte e pela 
;Escola Brasileil•a .ele Orlonl.ologia desta Capital, e equiparando 
n.~ · diplomás rln Escola de Commercio Antonio Rodrigues Alves, 
dn Gnnratinguef.lí aos da. Academia de Commercio do Rio do 
.Janeiro, tendo sido, como foi,· perfeitamente .estudada pela 
Commissão . de Instruccão Publica da Camara, conforme se 
''ori fica da CO)Tcccão rlo imprcsMs {jl!e a acompanharam, me
i·oc.e ~o r approvada pelo Senado. · · · 

, Sala das Commissões, 2-.! de dezembro de 1922. -· jo.•:é' 
,1/urtin/i.o, Presidente c Relator. - Paulo de Frontin . .. .. . . 

PROl'frSin.~O· fÚ CAMAHA DOS m:PUTADOS, N. 175 A, DE 1922, A QUJii 
. • Sll REFERE. 0 PARECER SUPRA 

•. i ' 
O Congresso, NaoinnJll resolve_: 

. ' 
í Art.. 1." São considerados validos, nâra o . ex.erCÍioio da· 

profjssãn em t.odo o Lerrilorio df! Republica os diplom,as con
frwidos pela Escola di' 'Orlon!.ol~gm e Pharmacia .do .Re!Io fJo
rizonlo o pela E~ cola • Bmstlmrn rln Orlont.ologJn, com st~de 
n ostn CapiLnl. ·· · 

Art.: •2." Os diplomas .rl1.•sta ultima. escõla,.,. e~podicÍos do 
!!llfi n 1!l!R, ficnm sn,ieitoR á, revalidação nas ·Faculdàdcs offi-, 
ciaes, ·ou equiparadas. · · . :" · , ·,• 
· Ar!. 3~· Ficam cqbipar-ados, ·para ·1!odos os' effeitos, o~ 
·diplomas conferidOs pela· Esr.ola de.'Commercib Antonjo Ro
rll'ignes Alvo~. de Gnuratinguet.á, aos cxpedldos/~lll Academia 
!li> Commereio dn Rio rlr .Janeiro. ·. · · 

Ar I .. (• Rr.Yogam-se :<R ·.riispoSicões ern contrario .. 
· Cama.r;n, iln.s J)cput.adn~. 1~ d~ dewmhro.·de 1'0·22. - AI'

?Jolf11 JlodJ•i(Jut•s r/P. AZC1!er1o·, President.Cl, - .JoRri Auou.o~to Be- . 
.:;f- 1•r•a r/c 11/edeh·os, I'' Secretario. - IlaJtl Capallc; Bw:·roso, 2" 
Selcretnrio, inl.orino. 

,. ·' 
' ' 

• 
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N . .J.02 - 19:2~ 

Incumbindo a Commissiilo de ConsULuiÇão pronunciai'-' 
'

1 ~ sobre a const.iLuci.analidade• dos proj,ectos, que lhe vem a 
osludu, examinou o de n. üll de .21 de Qutubru· do coi'r·cnte< 
anno, apre.scnbaldo UQ Senado pelo ,sr, 1Senador Mendo1Ü;a 
Marl.ins" projecto que autoriza o Poder Executivo a rein~c., 
grar o >:~r. Antonio de Si1queir.a Cavalcante no cargo de agente 
fiscal do 'imposto de consumo, sem direito aos vencimentos 
utrazados. . · · . . . 

•o\ Commissão, .ccmsiderando que o referido projecto uada 
tem de inconstitucional; " . · 

Considerando que, pelos documentos que lhe foram exhi
bidos verificou gu·e o funccionarj.o demittido sempre proce
deU! com correccao,. no exercício do cargo de agente fiscal do 
imposto de consumo, não incorrendo cm falta alsuma.que o ' 
dcsabonasse; · · . . 

·· Considerando qus a sua exoneração foi· f·eita sem de
claração de motivo, o que t:az presumir que foi demittido in
jusl.amcntc, pensa que· o prGjectG merece ser approvado • 

.Sala d:as Commissões, 21 de dezembro de 1922. - Ber
nardino Jllonteiro, Presidehle~Relator. -·· Antonio Moniz • . -
Eloy de Srmza. Marc'ilio de Lace1•da. 

. ' 

VOTO . EM SEPARIII.'IlO 

E' principio de direitQ qu·e ni.nguem · póde conceder, dar 
ou offerecer aquilJ.o ·que lhe não perte<nce ou não .possue por 
qu.alquer titulo. Nemo dat quod non habet .• Em S'e tratando 
d.e entidade moral ou . elo ex;ercicio de. poder publico ou poli
tlCo, prevalece .a mesma regr.a, domma, . soberanamente, o 
mesmo criterio, pm..que a logica e o bom senso das eGusas, o 
J•aciocinio ·c .o desdobramento da intelligencia não pooem ler 
dous aspectos. ou .. dous pesos e duas medidas. · 
. . Ora, segundo o nosso regímen const.itutlional; a Legisla~ 
f.ura ou Congresso Nacionnl não tem competeneia ·.para no
mear (unccionarios civis (art. /18, n. 15, da Constituição), e, 
assim, não! póde del·egar on au.torí.Zf,ll' essa. !l'unccão M Exe-
cutivo. . .· . · . · . ' 

Em .apoio dêsln .doutrina, são flagrantes os exempli)S. 
O .Legislativo- pqâc autm·i:m· ao President-e da Republica · · 

n nberl.tír•à cJ.e cr•ed:i/,os, a construcção de obras .c . a execução 
()(~ serviços publicos, poJ•qno tem ·PGdcres para decretai-os, 
Não ·pódc, pm1ém, ·aul.orillnr o Chefe da· Nação a nomear este 
ot~ nq·uellc. secretario de. ESltadq, embaixador, ministro plenl
pot.enciario ou dos Tribunaes, dircc!.Gr de reparticão ou 
fnnccionnriQ subalterno,. official ·do Exercito ou da 1\farinha, 
porque lhe .fallecc, poJa Constituição, poder para a pratica 
desses actos. . . 

O projecto cm apreço autoriza uma reinteuração ao 
Execut.ivn,' ist;o ó, aut.oriza a fazer voltar a seu emprego ou 
cat•gG um cidadão qne, por qnalqucr circumstanoia, o. perdera 
on dcllc .fOra dcmitt.ido ou, cxGnerado. Representa uma inva
são de· at.t.ribnicões semelhante .procedimento, ou, melhor, se-

. moNmnl.e lemb!;nn(:a a 11m ·1Jor~m·. polilico, qur~ tom· com.pc/.en
cia p1~i1Ja1'ivá para agir na cspecie ou praticar o. neto cal
limado. · . ·. . · . 
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. Em caso tal, quando um ·fu.nccionario do seu emprego 
fOro. injust.n e illegalmente dispensado, sómente póde fazer 

· n J•einteoração a autonidade que o nomeou, attendendq ú. re
clamação do .prejud:icado, ou, faltantlo · ena ao seu dever, 
diante de provas, Q poder judiciaria, ·em processo su1ftmm•io. 
rn•escripto no art. 13 da lei completiva n. '.221, de 20 do no~ 
vmnbro de 18!}4. · · 

. ~rrogar-se a Legislatura tí competencia de autorizar ou 
de mandar 1'eintem·m· funccionario êQ. 'exclusivo provimento 
de/ 'Presidente da Republica; ó .o mesmo que . constituir-se, 
i'ór.a dos preceit.os constitucionacs, cm instancia su.perioJ•, em 
porl e r do 1'eclwso do~ actos <liscricionarios daquelle. E if:t3o 
Wl'ia um dispnuterio, verdadeira anarchia; , . 

E maior ·seria o cscandalo, si ·se tratasse da reinl!lgraciío 
d•.l ··fnnccionario inte1'i1w. 

Com ·e!lt.es argnmont.os, concluo 11e1a inconstjt.uci!lnlllida~ 
de. dp projecto. . · · 

Em do dezembro do 1922. ~ Ll•pes Gonçalves, , 
., ' ' ' \ 

l'RO,TF.CTO DO SEN.\00 N, 1!9, DE 1922, A QUE SE REFEIIE 
. O P!\l\ECER SÚPM · . ' 

O Congresso !Nacional decreta: . • 
Ãrt,. unico. Fica ü Poder Exoctitivo n~ttorizn(lo n rmn- ·~ 

tl:lgrnr no Jogar de agente fiscnldo imposto de consumo, no 
Estado. de Pernambuco, sem direito li percopcílo dos vonci-
tnonlos ntrazados, o St·. Antonio do Siqueira Cavalcanti. 

Sala das Commissões, 21 do 'outubro de 1022 •. - Mendon~a 
,1! tn•tins. 

A imprimi~. 
N. 403- 1922 

A resoluciío do Conselho MuniciptÚ, autorizando roin
i.l:lgrar no cargo rio. agontl:l da Prefeitura o cidarliío Hermcne~ 
gildo Bonifacio Lopes, exonerado cm 1898, ha 24 annos, em
hot•a sem di1•eito a vencimentos no ~criodo de tempo, eni que 
tlim estado afastado de~sc. cargo, offcrece o texto dos arts. 27, 
§ o• c 12, § 3• da Conoslidação 5 .160, de 8 ·de março de i 904 .. 

. Além disto, 'lle.111o dat ·quod 111on habct, isto é, si o ·con-. 
selho não tem competcncia para nomear ·os funccionarios ria 
Prefeitura, sendo, nessà particular, sua aut.oriza!)í'IO, restri
et.n ·nos omprc~ndos dn sua Secretaria; ó claro que não póclQ 
pma aquello 1'im, delegar ou autorizar o oxorcicio rlc~q(' 
poder, .privativo do orgiío executivo. Caract.criza-sc, pois,· 
oviclente invasão do attribuiçüos na resolução vetada. · 

Por outro lado é admiravcl gue o pretendente tenha dei· 
xíulo transcorrer um. tão grande ,.lapso de tempo para vil• 
bnt.or ás portas · de um departamento, incompetente parn o 
caso, quando ·9 seu caminho deveria- ·ser out.ro --. o do Podtlr 
.Tudicinrio, em face do art... 13 'da lei n .. 22:1, de 20 do. no
vembro de 18~'14'. ' ; :.. . · .. · · 

O postulante fOra do seu cil.rgo destituído ou .. exonerado, 
conforme expressa a l'esoluoüo 'cert.nmcnt.e por motivo ·quo só 
JlOdcria sor apt•eciado pelo Prefeito, .que baixou scmelhant.r. 
neto.. Consc,lluintement.e; tratando-se a c i'uncQüo clisc·ricio-
1Hlt'Jn, só· o JUiz poderá, mcdinntc· provas, faltnnrlp, como . tem 

• 
~ ,, 
• 



i I 

S llSSÃO EM 22 DE DllZ!llllDRO DE 1 !122 ' 1157 

fallado a reparação uLiministraLiva, dcliber·ar na cspcllic, rc
uouheccndo ~c houve ou não excesso de ·autoridade se o PJ'C~ 
tendente linha c tem direito liquido, corto o inc~ntravcrso. 

Ha pouco o Senado re,jeitou,. contra parecer desta· Con1~ . 
missão, um ·Vtito relativo· ao unligo rl'i~eal de Freguczia, que 
hoje se denomina agente, CJUC não fura exonerado nem rcnun~ 
dm·u seu emprego, tendo apenas deixado de su·r ap·roveiludu, 
quando o pt•imeiro l'rcfcilo desttJ Disl.l'iclo ot'ganizou a at.lini
ni~lrtw.ão, executando a lei n .' 85, de 20 de selembt•o de 11:!!12. 

A i. vista do exposto, estando o véto nos termos do art. 2>1, 
da citada Consolidação, é a Commissão do parecer ~ejil o 
mesmo appt•ovado ,' . . 

Sala das Commissües, 31 lle agosto de 'i!l22. ·- Bc1'1lU1'1!1> 
,1Jontciro, Presidente. - 'Lopes Gonçu.lve.~, Hclalot·. - Jht1'• 

. ciUo tlc Lace1·da, vcnCidQ por se t.mtar Lle umu autoriza~1ão,1 
- ElolJ ela Souza. - Antonio .Moniz. ' 

RAZÕES DO "YIÍTO" 

Srs. Scnadoi·cs - Dentro do criteriô invariavcl que es· 
lahclcci, nego sancção ú presente resolução que me autorir.a 
a l't!inlcgrar no cargo de agente da Pt•efeitura o Sr; Hcrmc
llC[;ilrlo .Bonifac.io Lopes,- exonerado cm -18!18 .. 

A fundamentacão do pi·ojecto de lei. que transitou pelo 
Conselho Municipal demonstra que u caso não era llc sua ul
catia c sim da do Poder Judiciaria. EffecLivameulc, si na 
exoneração do Sr. Hermenegildo Bonifacio Lopes !'o i lesado 
o seu d)reito ou soffreram pt•eteriçües as formas lc,.,aes, ne
nhum outro poder, senão o JudiCJario, tem a i'aet~rladc de . 

~julgar o caso nara reparar a injustiça commettilla e resta
belecer o' dir01to postergado. 

_ Dar ao .Conselho a faculdade de autorizar reinLegra11ões 
é crear, l'ót•a do tel'l'eno judicial, uma nova instancia llc '.rc
cm·sos contra decisões que só podem ser · apt•eciudas legal~ 
mente pelo Judiciaria.. · · . ·· . . o Senado percebe perfeitamente que a essa instancia ~IÍ 
recorrem os que não ~;c sentem apoiados cm razões de di:. 
reito o teem motivos para recear a presença dos rilprcscn
tanlils do Executivo; no Juizo. cm _que so debate o· acto pra~ 
ticado. . · · ' 

Vinte c tres annos são dccot•i•idos da data da cxonerut;ttll 
' do funccionario <tt\0. agora· se quer reintegrar, sem que a 

.lustiça tenha sido solicitada a examinar siquer a preten:;a 
lesão soffrida ,, · · . , 

Assim, ainda .que ·me fosse dnclo dosilrcztü• a preliminar 
que já firmei, de negar compelencia ao Conselho para 1'ar.e1• 
reinlcgracões, conf~sso .que me _sinf.o· sem autoridade pa1:a 
l!•ansformal'. em le1 uma rílsolur.ao que me parece coutra1'1a 
aos interesses da· l\lúnicipalidade; Ncgo:.llJC, pois, .sancção; 

. submcl.tendo o caso ao exame do Senado, que a respeito de
. liberará como lhe parecei: mais acertado. 

Rio de Janeiro, 7' de janeiro de 1922. -· Carlos Smnpaio, 

RESOJ,UÇ.\0 DO CONSELHO MUNICIPAL A QUE SE REl'EllE O 11 \'IÍ'!'O~• 
. . N, 72, DE ·J 922 E O PAI\ECE!l SUPRA 

1 
. 

O Conselho l\lunicipai resolve: . 
Art. 'i •. Fica o Prefeito aut.ori~ado n t•cinLc"t'al', no cnrf\'~ 

dé Agente da Prct'oilut•u o cidadüo llcrmcncgfido llfJUIJ'uclo 

• I 
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Lopes, som direito, por:ém, ú pcrcop~ão de· yoncimeutos atra-
. Zi.UJO~• . , .. co 

Azot. 2". Hevogam-se as disposicõcs um cont.rario, 
J.?istricto Fe~ural, 3 de janeiro de 1922. -Antonio JosJ 

da ·Stlva Brandao, Presidente. - Julio Cesa1•io .. de Mello, 
~ • Se.cr~tar1o, . - Antonio Jose. 1.'ei:ceira, 2• . Secretario. - A 
Imprimir •. 

N. 404 - 1922 · · 

Vetou o· Prefeito. a resolucão do Conselho Municipal que · 
fixa «cm 3 :·600$ annuaes a gratificação que compete á pro-· . 
fcssorl!o .da Esoo.la Profissional Paulo de Frontin, que exerce 
cumulatiVamente com esso o cargo de directora da mesma 
escola~. · . 

~ uslificando o s·eu ado, allega o Prefeito que aguella· fun
cclonaría, além. do&' ·v.encimentos de G :600$, que são os· quo 
lhe cabem como ·professora, percebe mais a gratificacão an'. 
~ual. du .üOO$, para c~TI?Pletar os vencimentos que oompctetn 
a drrectora, um auxrho de 2:400$ tambem annuaes !{lara 
illuguel . de casa. · . · · · ... 

Da&' palavras , do Executivo Municipal v8~se · que, pelo 
exercício do. afanoso cargo de directora de um estabeleci
mento de ensino, recebe apenas .a funccionaria de que tratl) 
o véto a ·importancia de •50$ mensaes. . . . , · · 

Não ba quem não conheça.· que .semelhante remuneração . 
é POJ' demais e~·cassa para ó desempenho de uma funccão tão 
delicada, pela muJti.plicidade de encargos e .. pela responsabi.,. 
lidado que lhe siío inherentes. . · 

AJ.ém disso, no caso vertente occorre unia circumstancili 
que não póde deixa.r de ser :tomada em considcracão, princi.: · 
palmcnte .tendo-se em vista que nas suas razões de véto o 
PI'ofcito alludiu á :;,·it.ilM•ão financeira em que se ach·a o .The~ 
souro Municipal. E' que si a funccionaria a q'ue se refere 
a rcsoluç•ão vetada desistir do ca.rgo de directora· que. oxei'Cà 
em commissão, cm;nullitivamente com o de professora tená 
a PJ•cfoitura. de pagar á nova directora os vencimentos inte-
gráes de . 7:200$, isto é, o dobro do que ficará (lispendendo si --

._a queiJa resoluQão for lnantid·a. · 
. · ·A objecção de que a nomila.cão da . nova directora· pódc 

rccahir em outra .Protessora do estabelecimento, não. destróe 
a argum!mtacão que adduzimos; .desde que é muito p,rovavel 
que a Prefeitura ·não encontre no corpo· docente: da. Escola 
Profissional ·.Pau_Io_ .de Ft>ontin quem acc.eite ·aquella incum-
bencla, na·s condrçoos actuaes. . . · . , .. 

· Alóm disso, a directora da Escola· Profissional Rivadavia 
Gorriln, que não é professora, percebe .. 7 :2100$,: :is.to ó, tanto 
quanto á ela Escola Paulo de Frontin,:· que exerce a~· duas· 
funccõos. . · . . . ·. . 

Tambem não· se póde dizer que a resolução vetada· ó de 
enl'acJm· individual, .porquanto a l!ratificacão por elJa. cst.a

. belccida não ó para a .actual directora da · escola a que ~e 
refoJ•e, mas para qualquer outra professora quo a substituo. 
naquelle cargo. ; ' · 

• 

' ' 
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Nestas uondicõos, opina a Commissão pela rojoicão do 
véto. 
· Sala das 'Gommlssões,. 21 de dezm~bro de 1922 ·_ Ber
nardino. Monteiro_,. Presidente.-Anton'io Moniz; RelaLor.-...:.Eloy 
de SQu.a.-Marcllw de Lace1·da.-Lopes Gonçalvles, com voto. 
cm separado. · 

VOTO E~ SEPARADO 

Ainda ,me não foi possível comprehender · o patriotismo 
quo se encontra em div.ersas, paginas. do areamento, mais 
pt·opt•iatwmle da lei da Despeza do· Di<>tricto Federal. 

Lulando, ha muitos annos, com o regímen deficitario, 
deojJende mais do que nrrcca•da, 1:cndo uma divida passiva, 
fundada e fi uctuante, a&'SOmbrosa, e que a propria Di
rectoria .de Fazenda da Prefeitura não conhece -em todos os 
sons detalhes, tendo suspendido. o pagamento de amortiza-. 
cões, de juros .e o rssgato de apolices, recorrendo, de quando 
cm quando, aos exhaustos. cofres i'ederaes, que se ·alimentam 
dos impostos cobrn:dos em todos os Estados como aconteceu, 
ultimamente com o :empreslimo londrino, cujos coupons, ven~ .. 
cidos, foram pagos pela JJnião, mal)tém semelhante orca.
wento, ao ·lado dos :vencimentos majorados, accrescidos de 
grat.ificncões espociaes, uma fabulosa verba para aluouel de 
casa a. muitos ·runccionarios.· E' esta uma situação excepcio~ 
nnlno funccionalism,o d!l -Republica, de modo 11ue, a~ augmen
tar o Conselho .do Dtsfi•tcto, de· accôrdo com o Prefeito, 'O. tra~ 
lamento •pecuniario dos seus ~mpregados, não leva em linha 
do conta que muitos delles, · gosando do beneficio de suas 
residencias paga&" pelos cofres publicos, ficam,. assim, al!ivia~ 
dos dessa despeza que ~ uma das. maiores, nesta cidade. 

Comeca. o areamento vigente peleis porteiros. do Conselho 
e da' Prefeitura (~§ 2' e 3', lélra :ol vindo~ em scgtlida, o· por
teiro do Theal.ro Munici>pal, o da Escola Normal, o da Escola 
de Apcrfeicoanicnto (§§ s• .. 13• e 14") cada um delles com 

'1 :SOO$ annuaes. Seguem-se a direclurn da Escola Rivadavia 
Correia (§ 1Q") com 2:400$, dtit•ector i:la João 1Aifredo (§ 20') 
com 6:732$ ou 561$ mcnsaes, a di r.ectora da Orsina da Fon
scc.a (§ 21 ') com 2:400$, da Paulo de Frontin ( § 22") com 
2:400$, o porteiro dossn egcola e da l<'erreira Vianna ( §'§ 22·· o 

· 2:J•) com 1 :.200$ 'cada um, o porteiro da Directoria de Hygie
ne c Assistcncia Publica (§ 25') com igual quantia, o porteiro 

• do Asylo S. Francisco de Assis (§ 29') com 1 :80.0'$ .. adminis
tmdores. de cemitet\ios (§ 31 ') com 28 :800$ e escreventes dos 
mesmos com '19: 200$, · ~m . um total, nesse departamento, do 
48:000$,. ajudante do superintendente ela. ·Limpeza Publica ri 

· Part.icnlar c administmqor da mesma na ilha. da Sapucaia · 
· (§ 34') '2:400$ c 1,:80!0$, rospectivmcntc. . 

•· Admiravel semelhante liberalidade, foge a mesma ao bom 
· senso, ás boas regras do' calculo c do zelo pelos dinheiros mu-
nicipaes e ao rigor·ismo. da logica. . 

Cpm effcito, quaud'o se. estipula o vencimenlkl de 'Um\ 
fun(lcionar·,io publico, tem-se cm vista duns consid.eracões :' a) 
cm >primeiro Jogar uma retl'ibuicão compativel com· as neces

. si dados da Vida; b) em segundo'logar a sua posicão na hierar
dlia funccional. Ass·irn, pois, não sr. deve remunerar um em
pregado publico em desproporção com as exigencins do meio, 

.. 

/ 
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privando-o do neces~ut•io á sua suh~islenciit; cm cujo calculo 
devo enLrat; _o· quantuu~r, pa1·a aluguel. de sua morad.iu. Du m~s
mo modo, nao ~c deve pagar a um dtrecl.or ou cheio do :servtco 
o me~mu vencimento que ~c adjudica a um praticante, .ama
Jluentic otroscripturario. Ha, pois, uma questão de ordem geral 
c uma questão de ordem c~pccial ou pessoal. · ." 

As ilircctoras de todas as escolas proi'issionacs, pelo OJ'UU
mcnto, pcréãbem 7 :.200$ annuaes, com excepção da da Escola 
JJcnLo Ribeiro, que· llereebe 6 :600$000. Tecm, além disto, .ai
guinas dellas, como já vimos, inclusive· a da Escola Paulo do 
li'rouLin. mais 2 :40"0.$. para' alusuel ~a residencia. · 

Nestas condições, o que 'Perceõe esta directora, pela verba 
. pes~oal c .pela 'verba"inaterial, anda por O :600$ ,ou 800$ mcn-
sacs. . .. 

Si fiir permittida a gratificação estabelecida na resolu
ção v•ítada, lerá essa funccionaria ~cus 13':200$ annuaes, ou 
1·:100ii!' -mensaes, ficando cm superinritlade ás suas collcgas, 

. que, immcdiatamente, pedirão e lerão ·que obtet• equipa1•a(:ão, 
porque ~;:;•ia inju~tiça inconstitucional,· mesm·o, manter· de~
ll:l'llaldade de venctmcntos entre eti1pregados da mesma cate.:. 
soda. · . · · · · . · · · · 

- Mas, aclmiLlindo <JUe a J•cf'erida directora, por effeito desta 
nova f:."''aLificação de 3 :·600.$, venha a 'perder a de ·600$, ainda 
ussim lerá ella 10:200$ anniiacs, afóra' os 2 :·100$ }lnl'U alu
guel do casa, obtendo sobre as outras directoras · 3 :000$ a 
!riais. 

lsso · f.! condcmniivcl, por9ue .rcrJt·esenta incont.estavcl· d'es-
!gualdadc, tornando-se inconhmdivel favor pessoal. . • 
· · Alleg-a-se qnc a directora ·da Paulo de l!'ront.in é pro-. 
fe~sora desse instituto, .. pm·cooendo de sua cathedra 6 :600$, 
!nfet•indo-sc qno 600$ annuaes, para J'oqnarcm com · aquelltl 
tmt.amento a quõLa de 7 :200$, que. o,or•;amenLo fixou~ repre
senta .Insignificante .gral.ificaoão, sendo ,justa,. portanto,· .a do. 
a :60tl$ lJUe a collocaria .cm destaque ou -especial·i~sima ·si-
tuação. · · . · 
· · 'l'rli argumento não prevalece; porquanto,· se. não cónvêm 
a essa directora os. venc.imentos orcados, qtHl deixe· a· éommis
são,_scndo possi~el gpo- outm._iprofcssora a ac.Qeile. cm con~ir:õos 
Jogues c rcgulartzada~ por lm. . ·~ ·. · · 
. ·:_\lém_ disto, quando .um i'uncc!onaJ•io cxCI'ce cargo cm com.:, 

m!s•no, nao devo .receber ou conl,nmar a ·1·ccqber os vencimcn
l.f?S inferiores do ·seu cat•go effeclivo, mas· o~ da· commissão, 
st forem; ,com!) são sempre, supr.riorc~ .. Ora, este 6 o caso •. 
da professora da Escola Paulo dCl Front.m. . . 
· Por outro lado, uüo se trata aqui. de ·ctiaria, 'de gratifica·-
cãn provism•ia, Pl'll teutJlO'I'C, mas do .. unúJ.,:gt•atificacãu vu1-·' 
tuosa, que J'él•a votada sem propo.~ta (itndaJitãittàda do Pi't?(cito,. 
o que contravém o § "J• do at·L. 28'da Coiisoli<l/ -5.160 de s do · 
marco de 190-i; . , ,. .::. ::·:· . ,~ · .. 
. Nestas eo~dlç§es, estando o 1:é(n nos ;iC't;inos .do art. :24 áa· 

. c1lada Consohdacno, entendo que o mesmo ·deve ser appJ•o-
vado. · · · 

Sala das Conunissões, 21 de dezcmLro•cte 1022. - Lo11cs 
Gonçal·ves .• , . · . · ·: · · .. : . : · 

RAZÕES oo'. V~TO 
Srs. Senadores ·_, Nego sanccão á Pl'cscnló 1·csolução do 

Conselho Municipul, • 

(' 

'· 
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. !'elo orcun wnlo cm vigor, a directora da E~cola.J>rofiS·" 
-~lut)UI Paulo de F.'rontin, que .:1 professora desse inst.itulo cl•! 
cns.mo, pomc'ho, além dôs vencimentos do 6 :600$, que são o.~ 
!IUO lhe cu~em como professora, mais- a gratificacão unitual 
elo üOO$, para completar os. vencimentos que competem á di
l'ectorn o .Qiue são os do 7:200$ :.innuaes. Além disso, tem, para 
aluguel ele casa, tfm auxilio ·do 2:400$ annuaes. · 

- O Conselho Municipal fixando cm 3:000$ nnnunes a gra·· 
• til'icaiJÜo da Professorn da reftn:ida -escola que exerce. cumu
lativamente {l cni'I!O diJ directora, dou a esta·; de facto, os von
cimentos. annuncs de :1. O: 200$, nccrescidos do auxílio pura al u-
s•uel de, casa, ou se,ium, ao todo, 12 :600$000·. · . · 

. E'. :tfm. uugmcnlo. ·injustificavel cm 'l'ace ·da silua~-iío fi
nancfJii•a da Prefei!.m:a, já consideravelmente prejudicada QlOl' 
essa febre de favores pes.soaes, E' úma· situaçãO- de flngranlc 
desigualdade. qur. Sfl. prctendP..· crcar cm rela(Jão nos· directores 
dos dr.mais·. instituto$ prot'issionaes da Prefeitura, ·que se mi
cantrarmri. em. situacão idcntica. E' um favor que escapa í1~ 
nltri:huiç.õcs lcgoes elo Conselho Municipal,. como tantas vezes 
tenho accenluado. E', · omfim, uma rcsol.u~,;-ão que, ·pela sua 

.· inconvoniencin, pela sua· injusti11a e pela sua- illegalidade, não . 
'pódo tcl· o meu assoriLinirmto. Eis porque a v~to, O Senado 

_"'jb:lgará de accórdo com as allas-)nspiraoões dasua sabedoria. 
Dislriclo :F'cdor~tl, ·t ~ de 110YcmbJ•o de 1 ().22, Carlos 

Satnpcdn. 

HESOLUC.:\o. no GONSJlf.IIO 1\IÚNICIPM;, A' QUI~ . sg RllFEIIIi O VÉ'I'O 
• . N. 120, OE. '192.2 E O PAilECER SoU PRA 

--' 
: Ó C_ons,elbo ·Municipal res_olve: -
Art. L" Fiéa fixada cm· h'Cs contos c seiscentos· rnil ré is 

. (3:000$) annuaes, a. gratificacão que compele· á Ill'Ofessora 
-ria Escola· Pl•ofissional Paulo' de Frontin, ·que exercer eumu

. iativamcnle com r-sse, o o·nrg<l do· directora dri mesma· escola .. 
1Poqendo. o Prefeito a~rir o creqito-. noccssnrio ú · execllloiio 
fios ta ICI , · . . · . . . · : · · ·· · 

\ 

.. Art. 2." .. Hovol!'am-so ·as· disposioões em. contrario. 
Distr'ic(o :Federal, i() de nov~mbro .do t922. - ,1ntonifl 

.To si! da Silva lJrrmdãfl, Presidente, - Pio Dutm da lloclw, I" 
Scorotnl'io . ....:.. lacint-ltti Alv.i1H .da llocha,_ 2" SccreLa1·iu. 

. N. -105 - .I0:?.2 

I)IÚlis uma .'vez .lamentaruns a bnlbLII'dia ·que a5 .leis· \'Ola-
, das· pelo· Couscllw ·:llu.nicitHtl dcnolum cxislit• na ot·s·alliZaí)iio 
adminisll'nLivu ola Pr·deilui;a, · ou,ia ·r•o~ttotlulauüo so .illlllÕI?. 
l\!istm·. tí ~!lj.a .tJunnlo.' aul.t•s :~~laborado, ~rnão n .. J~s!.utt~ft,, do 
Jo'tllleCIOIIRI'lll, 1!111 (iii!! OS YUI'IflS USSUil'lpl.os que Jlli.e.J'CSH,IIll 110 
Pmprr~,;lirlo pulrlicn ·· J'iquo•m convon.ienlo.ntc.nrc rfl·lo!!J.l~dns·,-. du 
aceokdo .eom.· os pt·incipios gernt•.s· .do ·Dil'I!Ji.o ~\dnunJstt:ultvo, 
11olo meno:> tlim\ loi fi:mndu o 1111111el'O, calogorJII c vcncJmcn
ios 'rlos ~pi·veJ\luar·ios dn~ . dH'flJI'enLcs dopu-rtamonLos da 
Allmiuisl.rucão Municipal. 

S. - .Vol. .X[ 11 
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· A lcUura da 1llesuhwiio, .sobt•o que vot·sa o veLo n. 126 de 
I!J22, equiparando os vencimentos· do ·.vat·ios· :funcciouarios .elo 
situação equivulento, constituo rrtllis uma provo: da auarchía 
rcjnunlo na logí,slaçúo admiuistruUva da. Prci'eíLurà, ·cujos 
ei'feiLos. são altamonto nocivos 'ú govcrnncúo do DisLi·iclo. 

A nesoluçúo re.fct:ida ui'ío normalízn ·a sltuacíio, o que, 
comu jú fizemos. SGnLir, só só consegttíria por méío elo uma 
lei de ~at•acter 1geral, i'eitu com calma o ·após meditado esluuo; 
tcsto(hwia, dá a impressão ele que faz sanal'. alguns inconve. • 
nicn~e~, CJU':. _aduum. deleteriamente sob~··(l a· regularic\udo d11 
ndrntmêlraouo, . . , . · / . . 

'Nestas I!Ondh;õcs,_ tendo em vista o precedente fit'mado 
pelo .Senado, mn diicisõcs stwcessivns; sobi•e 0 modo do consi
derar a cquipul.'auão. do vencimentos de · funccionariós -.do 
egual categor-ia, pensamos que o :voto n, :120, do :l!l22, devo 
ser l't•jcitado. . 

Sala das Conunissõcs, 21 de dezombt·o de. 1n22. -
Darnartlino Monteiro, Presidente . .- Antonio ~lloni:, ollelalor. 
- LO )los C!on!~alvcs, ·voncido; cm vista da doutl'ina qoe .·tem 
.suslontullo ·cm clivel·sos parccores. ·.~..., E{oy de Souza. -. . Mar-
~·iliq de Laccrtla, · · · · ·. · 

I • 

llAZÕEB DO VW!'O' . 
' . ' 

. Srs. Scnadm·es .- A presente llcscilução do Conselho 
:1\ltwici•pa\ <llllm·mina vm•ias oquiparacões, todas .cllas nüo só 
i ncom,pnLi veis .com as ocluács condições financoil'as da l,·l'C-, 

' feitura, ·como lambem, perlurbadoraa o 'descabidas. . . 
B' preciso não ~squeecr ·que rccenlemonte ,fo.l por . mim · 

~anccionado o augmento geral do vencimentos do funociona
ltsmo tuunicípal, augmcnto real monto jus lo mas . que voio 
~.or.nml· mais ·ctifficíl o mais g·rav-o a· ~Siluacão financeira da . 
11\{uniclpalidado. Esse aus·riwnto, por si .-só, . se riu. . bastante · 
]l!Üa oomlenmar. as .innumcmveís ·cquípntacõcs de vcncimen
i.os qno o. Conselho tem apprpvado o tís .. qunes tenho -_opposto,_ 
·invari·avelrncnto, .o meu :veto. . , · . · · · , 
. O ConseJilw Municipal, na 1\osolu~-ão ora por mim veta

da, eleva os vencimentos dos chefes do. seeção, dos v.r~rnciros 
oWciaes ·o dqs .primeiros -esct•iplurat•ios, dos ·segunilos 'offi~ 
ciacs o dos S()s•undos escripturarios, dos terceiros oscol'iptura-
J'ios o dos -amanucnses, dos ·qual'tos cscrípturarios o dos pra- , • 

· l.icunles da. to'rlas as repartições da Prefeitura. Elovll ·OIJSos. 
'Kmcimentos arbit.ruriamente, sem . nellhunuf ·solicituoiío do 

. •Pocler Executivo; o ··que impqrla •:em pàlpavcJ _ínfracoüo. ela 
Lei Organica., · · .. · · .. · · •;.: ·. ' . -~ 

. Todas -essas •calpgoritts de i'unccionari\IS'' já' tlvorurri,, como . 
assignulei ucimu,~ os spus volwimf)íll.os .· tiie!lJOrados. ·Porque, ' 
3l0is a cctuipurucno tio q.uo ll'llta n:·!losol)lcuo ? Quui • u. . :sua 
;iusLifica~iva '! Onrlo 11 sua O[)[JO!:t.umdn~o 'I ... ' . · 

. Nüo i!nconlrei resposta sahsfaotqrnr para l!~sus mtcrro- . 
s·aÇõe.s' B, por iss,o,, ilÜO tive duvid~ ,:o )li oppor ~~ jll'OSen,le ro
;;olução ~ meu veto, que submollo ó. deh)loraçao do Souado 

. F:oderal, de accôrdó com a L.rli .Q!:_ganica .• , · ... 
capillll l!,qd.Q!Jll, 1~ d.C-l p.o:ve111prq d~ '-º2~ .. ',..:, CPtM ~l:lm· 

2Ja{0., . - lÃ · - · · ·i • . . · 

·-
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• >.\ RESOLUÇ,~O LlfJ C:ONI:!Jlf,IJU l\1 UNICII'Af, A QUE' !'!E o1EFll[\llM O 
. "l'l~'J'u" N, 1:.!6, IJE l!J!!!! N () PAJ~CEH ~IJPJIA 

' O CouseNto !\Iunicipal re,;olvo: 
At•L J.o· Os ehül'cs tlc' .sccçúo de todas as rcparti~ôes da · 

P!'r.J'eil1r·m e ó offieial maior do Dcparttunenlo do AsHislou
cin, l'icam cum o~ ·seus vencimentos CI!Uipurutlu~ em ré i.; 
1:J :200$, uwuLida, por csl.c modo, a diffct•cnÇ(t uo 800$ atL
IIIHtcs que tinham do ol'J'icial maior da Sccrela!·ia<do Gabi-
·u.cle do Prefeito, ' . 

At•t. 2.". Os pl'Íirteiros oJ'J'iciaes e fJI'imc.ir·o;; escl'ipluraJ•io~. 
· os seguullus ofl'illiues o scsundus cscrip~urarfos n .os tercei- · 
.l'os cscriplul'Ul'ios o amnnucnscs de todus as ropurLiçõos IIHJ-

. 1ficipaos ficum cquipurndos, rospec.tivumonlc, no~ primeiro~ 
officiues, segundos officiucs o nnumucnses du fiecrcturia ,,.JLJ 

Ga!Jinelu do ·l•rofdlo, rc~péiludo o disposto no orf.. 1' du lai 
n, 2.21S, do H uo sr.t.cmbro de 1020 •. 

ArL. 3,0 o~ qi.tat•loti I!SCI'ipf.ururios c 08 praticantes dus . 
diversas ropat•Li~~ões da .PrúfoiltJrn terão de. vcrwimcnlos un-
:nunr:~ 5,:~00$ o 4:80ü$000. . 
. Art. 4;0 O augmeul.o de vencimentos resultante. da equi
pni'Ufãu lll~slu l1!i· ''slu!Ji!ledda SIJl'i.'t pugu i.losdc ·J llc novembro 
de 1!122, e 11Cllc fica incln ida a graliMcacão semestral c~Lu
l.lclecilla JIGL' :Juj para os funccioniu·ios lfa···Dit·cdoriu de J?a-
~cnda e Dit'IYCI.oritt do JlaLt·imonio, · - · · 

Ar·t.. ·.fi." Ffr.u o Prefcif.o nul.ot•izado n alJL'Ít' os ot·erliLos 'nr!~ 
CCS~a_!'ÍOS Jltli'U Cllll!Jll'itnenlo desta lei 110 COI'I'Cnil' C!WI'CÍCÍU ,, 

. AJ.t.. G, • . llcvognlll:sc ns · disposi~õcs cm 011t! lt'at•io .. 
Dislt•ielo Pl'deral, '13 ·de nov6mlli'O de 102:!. - .A.ulou1o 

· ·.rú.!IJ da 8i!Ptr llrtllllh'ío, Jlt•esidcnll,; ·- l'll) Dtt.fl'a dtt flocha, 
ela .lfudciros, ·1" l:locrcluJ•io, -·Custa llcyu, ·.~" ·secl'élul'io . 

.. , N, .\cUii - lll:!~ · . ' . . 

O Prefeito 1\luniclpul velou ll rcsolu~ão do Conselho que 
o auto!'i~ttva a mundur coutar, pura. lodos os efl'oilo~, corno 

· tempo de sel'vico effeotivo, o <ll!corl'ido !lo 13 rlo marco a 7 
llo junho do l!llü a D. i\lorcodcs llc Cul'vuHw,, 
: . J.ustificundo o squ acto, allogn o T~xccutivo .que aquellu 
J'uncciohnt•iu, Lonrlo sido nomeada adjuilLu de 3" clusso súnwn
lc .cní 7 do ngoslo, ·niío po'dia contar Lcmpo, de 11:1 do nitl!'ço, 
o quo consl.iluiu um nuío prccoclcnte ICJUO ·devia ser oviLudu, · 

~\. intcrossnda, porérn •. o!Jjçctu. quo, tonrlo sido diplomada· 
cnt lOiirí, n suu nomcncüo. devia tor sido J'cif.n coHrcumituuLe-

. Jncnto co.m u elas suus collosas-qo .anuo, isto ú, um iii du n~ar~u; 
t!'tas isso nüo se 'dou, o tJUC ti JH'.ojtidicou nos· seus tliroito~; J1~~u 
as~or~,ã.o 6 conl'irmudn pelo. purccot• da JusLi~.a tio. Cunsclltu,, o 
n ])refeito ufl.o a eonle~la nus suus razões elo vél.o. Untntn·u, 
l!UiH, Yel'iiTctU' u procetlcncia tio urgunwnlo. . , · · 

o' arl. no do duci'ÔLo n. !>81, de .2 do sclcuJ!Jro de 1!JJ.I, </UU 
cnl.íiu regiu ·a espooic, tlispüo; ·. . . · . · 

. . . (. . 
·«Emquunlo o quatlro, de udjuutos - cfJ'ooLivr.i:l · dtl ulLitnn 

~lussc · (3•) niio l'ut• preenchido . por dipiomndos pelu Escola 



. . 

,_ 

115.4 • ., . 

Normul do DMrict.o l•'etlcral, terão esses tlitJlouuulos clh•aito ú 
norlt(J_tl('o,, 1/t: pl•oft:ss(n•e.v adjuntos cffccUvos ·do 3' classu; ·uma 
l'ez, .ptn•tlm, preenchido esse ql.iadt•o passará o mesmo cargo a 
sm• pruvidu por concurso entre os t•éf.cridos . diplomados -dB 
iwcôrdo com as instrucções que, para esse fim, o Prefeito ex-
p-edir., . · . · . · · . · ' ~ 

· Como sé vü;' i:luás ·eram as condicões par:i .que um- nor-
• mali~La fosse- nomeado íidjunto cl'i'ectivo de 3' classe·: 1', ter 

sido diplomado pela Escola Normal . o, 2' _haver vága no qua- · 
1!ro respaet.ivo. Satisfeitas ·ellas,. o candidàto adquiria natural
monte direito a nomeação c, .pot• conseguinte, ás vantagens 
llccot•rentcs da mesma,· Portanto,. si a betttrficiaria. da resolu
cüo<votacla já estava ·diplomada c si o quadro· de 3.- classe ainda . 
Jl<ilo . estava pruenilhido_ com a nomeação de suas· collcgas m.e-. 

· lhor c_ollocadas na• escola, devia ter sido nomeada na mesma. 
occasiiio fJUO estas o foram; .e si isso. não aconteceu por cir
curnst,anoia .oxtranha â sua vontade assiste-lhe. o direito _de 
_coritar tempo de serviço, como si no1nead!1 fosse, desde_ n.qi.\lllla .. 
ópoca .. Ao Prefeito cumpre 'verificar· o facto· e executar a-
L'IJsoluçüo, como. lhe par.ecer de jusUca. · · · . . . . ·· -
. l~m vista disso c· do precedente 'constante do·· decreto ·.nu.; 

incro 2.636 de 16 de fevereiro de 1922 que autorizou· !l con
tagem de cgual tempo a ·n:-Elza Car~oso, a Commissão ·de 

'Constilui_çüo aconselha· a rajcir.üo do véto· n; 113~de 1922. 
,Sala -das .C~mmíssÕes; 21'.de d~zembro de '1922. -_ BÚ- .. 

_ IWI'cl'ÍI!Q_· Jllonte'i'l'o, Presidente .. -. Yarcilió de .Lacci•da Relator. 
- Anto'n'io -Moniz. -· Lo1ws Qonçalt,es vencido; porquanto não 
se póde_ contar-tempo ·no t'unccionalismo a :quem ainda não éra . _ '. 
J'unccionario ·publico ou membro do : magist.íi1•io. Seria, de 
l'aclo, absurdo _que Re consideriÜisc cõm . direito · ~-- contagem· 
Llfl tempo- funccional ,quem sómento' tivesse. direito ou--cspe--

· ctativa de um direito para ·exercer determinado oil1prego,' Ora, · .. · 
;- t\ o t.itulo de nomeação que dt\ a ,qualquer PllSsoa a investidura 
. do funcci'lo. Logo esta não se acha incorporada ao patrimonio · 

_. do quam quer ·que seja sem !JSSa formalidade substancial. . 

!RAZÕES DÕ VÉ'i'O' . 

Srs; SeÍ1adoras - A pJ•cscnle -resolucüo rnàlliia conLat• a,_ · 
mnn nd,iuncta' tempo· de set•vico anterior á ·sua nomeação. 
Pelas informacõas colhidas na Directoria de Instrucção a re- . . 
!'erid.a .{u_nocipnaria leve sua primeit·n noh1caçú<.i cm 7 'de ju
nho.tlc .101!1 c a.resnluc.üo-manrla· con~ar'-ll!C·[!.trimpo de··13 
rk -mut·~o ·do mesmo anno. .. .. .. )•.,; · _ . ·. 

·o l'undnmenlll do pt•o,jtJeLo.:r\ qutra cit.ãiJa· ad,juncLa t\I!Ve:. . 
t•in LiJr sido 1Himonda; uornn ouLras, Lili\ J3':aé·,,:marl)o, ealwu,. 
tlo-1~1'. lil',.sim, .o lapso de lmnpo .ilpcorridciB,lp's;ia llula úqucllu ·. 
nnlr_n tln 1 .de ,nmho. . - .- .;., . .;..., · •. 

' O Senado Pcd,~ral, .1\ cujo julgamimlo entrego- o Ytítn ·qnn 
opponho a -e~sa l'llSoluçüo, compt·.clH~ndc .brim o absurdo do -
Jll'tl,iiiCio qur Pt'CSI•nl.,~u. a tlolct•niinatla · pcsson, como Meí·vico_ · 
JJt'PSLadn ;'t. i\h(nicipalidndt'; cotll uill .rwl'i'otlo.· do 1-nntpn e·m CJllll 1. · 
n~sa p!lii"'nt nã•.• havia··ainda oiJI.idti·a JWimcit•n nomoa~:iín pnt·aa · . 
Pt·ofcil~u·a. Nilo· 'lta, portanto, no caso, que cslur.lttt' razõ_os. 11a . 
que cvtl.at• um prooodent.o llo qual dacorrrriam as ma1s gra-
ve~ COllSC(jlWllllitis lllll'll o.'f cofres dli Prcl'ci.Lura e; para Ó!'. di~ 

• 
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'rp\los dos .demais funç~ionarios, nbrif1do a porta u inconcehí· 
vms esoandnlos. . . . . 

· · Disl.rictn l•'edfll'al, 30 de .oulubro de 19~2. 
$a:m.Jlido • . 

' . ' . 
- ,·. -

1\F.ROT.U(:ÃO no· f:ONRET,IJO MUN'ICIP,\f, A QDE SE REI'EREM p €\11~0» 
. · : N, ·i W, llll ·i !l2!! E O I'AIIECP.'Il R!JPBA . . . '' 

· " O f:.'ÍÍ1solhdi l\hmirit1nl resolvo: 
lli·l .. f." .Fica o Pr•r.fritn nul.or·iznrln a mandar conl.ar· :i 

. pt•nfossqri\ âd,junta: dn 3 . classe· das escolas primarias dn Iet. 
tras, D .. 1Micrcildes de .. Car•valho, para todos os. effeitos; salvo 
se .esse pcr:iodo .iú 'houve·r sido -por .qualquer fórma computado, 
o período de tempo decorrido do .,13 de ·marco a .17 de junho . 
. ele 1 9'16, em qíue• deixou. de ser provida no cari;:o de adjunta, 
como foram. RS' suas collegas elo curso rJiurnu da Escola No!· ... 

· mal, do Districto Federal,: diplomadas em 1915. 

Af't. · 2;• JlCVOB'filll-~C as di&pri8iCIÍC~ Clll , cont.rar•iÓ, 
Di siri elo Fl!dm•al, 2!j rl1'.· otilubro> dr J 022: .-· · Antonio 

losti .tia 8illllt /lrrmtlão, PNsidrnle. - Pio Dult·ti !111 Rocha, t• 
1~. Sec.rf)f.aJ•io; ·;_, Jocinllw A/1!1·.~ ria l/oe/la, 2" Ser.t·ri.nrio. . 

"' . . . . . 

N. HlT 10:22. 
' . 

\ .· '• 

· A resolução ·cio . Conselho ·Muniéipal ·de 25 de ouLubm 
i:Ié 1922 autori:mvíi ci Pre.fefto ·a manrlat~ r•cctifioai· os venci
mentosr·como eslú aposentado o . cobrador municipal, José 
Faustino de Almeida. O Executivo porém votou-a, allegandü 
que ·essa . funccionario fôrn: aposentado .. cm virtude . do lei c~
pocial ·c está percebendo os . vencimentos correspondentes art 
sou ordewtdn.e a· g·ratificaeiío· de 4 o/o sobre a média da. at•rr.
cndacão que fizera .. no· anno · anterior calculados de ·accl\rrln 
com o f.(\mpo rle serv iéo. · . . . . 

'"' Não nos parece,· todavia, que o calculo tenha sido feil;1 
· rigoro~ament~ dentro ~a le~isla_ciio v!gente, p9rque, si~ assim · 
fos·se, o :rofr.rtdo funccJOnarJO nao t~r1a recorrrrlo a(! cmBr!lho 

. n rsl.(), pot• sua vez, lião tm'ia autorizado o Pt'cfciLo a r·rvôr
llw. n apOAentndorilt· rir,. coliformidade cnm o decreto n. ·I, tl!lii, 
fJ\W regula a. gratificnciín dos cobradores, c jú estava cm vi
gor no tempo. cm que foi eae aposentado. Em vista disso, 
niío yonios · razão. ·para. que se não procerla a uma revisão 
no éa;Iculo, afim do· se verificar si clln ·foi ou niio feito do 

· nccôrdo com. a :lei, como autoriza a resoluciio vetadà que,. para 
esse effeito, devo ser mantida, o consequenf.cmcnfe t•cjeitndo 
o véto 'n. {15, do 1922-. . . . ·' • . .. . 

·Sala das Commissões, !H ·ele dezembro fio 1022. - Bel'
nardino Monteiro, P.rcsidonf.e. - Marcilio rle Lacerdu, Ro

.Jaf.or .. -· Eloy ele Souza. - Antonio llloniz. -. Lopes Gonçal-
1!es, do accórdo com n nu f.or•izncão por Lral.ar-so ria recLificacão 
rlc uma contagem rlc tompo para npoflent.ndorin nos termos 
1ln um neto legislativo . qm• vignrn.va, qnnndo. o funccionnrio, . 
que mr.nci,ona, .fóra n.po.scnlndo;. • · 

• 

• 
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. ANNAJlS no SRNÁDO. 

a commissfio cxnminnrlot•n com n pmpm·ndot• dossns." discípJi ... _ 
na~. a, ,juizo do direcl.m•; · 

-Ynragrapho tmico. -.Fica ·exl.onGiva a cssos funccion.nrtos 
1\ J•egalin -uc quu t-rnl.a o m·t.. 'i 4 do nctnnl t•ogulnmrnl.o om 
vig·n:t', cnhrnclo-lhcs -do. direi Lo. a. t•r.g·encin ·de uma t.m•mn ~up-
plmncnt:w, qnnnrlo houver. · . · · -

ArL. ·.2.• llrm:isaJil:.~o as rlispo~içtícs om contt•urlo . 
. · · Di;~l rio I o li'edcral, U de novnmbro tlo ·i 922, - A11tonio 
JMé da Sih••'· fli•nnrltlo, Prl"sidonle. _;_ '1'ifr.Dutra. t~a Rocha 
f• S•'<•I'~IM1io, - JaCillllw ilve.~ da Ror,lw, 2·~ Secretario. ,· ' 

· INi. 109 - 1~22 .. 
'· .. 

A proposir;iío rla Clin1ara dos Dopul.ados n. i 5(1, do cor-· 
rente anuo, aut.oriza o .Poder Executivo a· mandat• tJ•asladar • 

. )Jara esta Capital os restos mortaes dos ofl'iciaes e pracns que 
pertenceram, á Dívisfio Naval Brasileira, . commandada · pelo 
almiranta Pedro de Frontin, durante ii grande guerra européa, 
o $0 acham sepultados em Dakar; os· dos oft'iciacs e prncas 
da· illissijo Medica cnYinda á Franca, fallccidos na,cidade do 
'Ot•au, c oii do 1" lenonte·aviador naval Eugenio rln ·silva Pos
solo, victimado por d(lsastro do aviaoiío em East Bourne, · na 

. lng·lal.orm; hem como a fazct• sopultnL' fJtn uma ·mosmn .né- · 
. empolo·. os flr.spojos· da~ viclimns da rü\'ôU.a da .Armada,· em-
- 1 !l JO, (•m hc,menagem tís quaes l'RJ'IÍ. í'rigi t' unr .mausoléo .. . . · 

. :\ Commissão llo·Fina111;ns ,do SmHido · acMil.n ns gcnci·osnA 
n pai.J•itJ'I icas modidnR :consl.nnl.os rlli Jlrnposiciín. 'nntln t.mJrlo· a 
ponrlct•m• rm lionf.rnrio, · nom ·mqsmo sob il: pon!o: I!(! visl.a· 1ta . 
noRsa actualidO.do fittnnceira, · pot•. estar do ]lleuo. accót•do com . 

. as scguinl.os palaví·as da Commissão de Financas _da' _outra 
Casa rJo Congresso Nacional, em seu parecer aconselhando a • 
'adopção rins referidas mediídas: "Occort'e. · ai rida: ponderar/~ 
ctüe, pelo aspecto financeiro, tiada ·ha a ob,iectat•; -pois, que a 
despezn a- accrescet' é de pequeno vulto, ri ada a .circuinshtncia . · 
1ll1 podm· ser l'eit.a .na mesma occasião ·o pelo mesmo· gcncro 
do l.t•anspot•tc ó trasladar,ão dos sagrados despojos. . . , :. ~ 

·Ncst.as '{)Ondicões. a Commissiío é do parecer que.'o Seriado· 
nppt'O\'C a proposiçfio. ,- - · • · · 

. , I . . . 

· . Sála das Commissüos, 21 de dczemln'o do Hl.22, -. Alfredo 
. EUí.~, Prcs_idonto ... -. Fe!iPJliJ Schmiclt, llél-~lor. -. J~lio. Lm•a, 

_, --- Smitpcuo · Cm·rda. -/Jm•Jwrdo Monte1.'/'o, -;-Irmcu Ma-.. 
t•hrulo, . 

l'ltOPOS~i:;.\o u,~ CAMAIIA DOS llllPUT.IDOS N. 15G, Dll 1922, ;\·Q~Jro 
SI'' 1\lli".II:I\E O [>,\aECER Sf.TPilA· · 

•O Coni;n•osso _Nacional rosolvc: · _ ' ' 

Art.'. 1. • E~ autorizado o Poder l~xocutivo a trasladar para 
esla Capital os rostos mortaes dos. ol'fieiaos o praoas da Di
vísiio Naval Brasileira,· com mandada · pelo almiJ·anl,c· I•edro 
de Pront.in, duran'to a grand11 guerra européa, · que se· nçhnm 
scpult.nrlos cm Dakar. . . . 

Ati.. 2. • E' lambem o Governo atll.ot•izado a execulnr
igúal medida quanl.o nos officiaes o praças ela Missão Medica, 
enviada. tí l"t•anon, !'allccidos na c:clnrlo de OJ•un o ao pri-

. nli•it·o tenente nviador uavttl Eugenio da Silva Possolo, '~JCI.i
illndo pm· desnst.J·c do. aviação, _t:>m ;Ens_t B,Cill_t·.n.o, nn Ins·Ja- · 
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Nicthei·or, seiú frworcs ospccincs il sem onus parti ó Thôsoúro, 
cm .loc.nl qno niío pt•ojudiquo n defesa ·da Jmhi.n, ns cot'4 
l'enf.r.s;- o npcornrlmn·o ela marinha mercnnLo o as evoluções. du 
osqunrh'll ~·, 

Ar L 2. • Tieyogam-so ns disposições cm contrnrio, 
Camurn dos Dopt~~aclos, 23 ele dezembro ele 1922. - Ar

nolfo J!odl'i(J1WS da Azevedo, l'residonte, - JostJ.An{!lt:qto Be
;a1'1'ct de Medeiros, i" SocJ·oLario, ....;.. Cost.a R coo, 2• SccroLnrio. 

'I 

N. w.,..... :1022 · 

OnÇAliiRNTO ·rio MrNIPTllll~o PA Aonrcur.Tu!IA IiAn.~ :1923. ·' ' 

·norol'inrl•;-se 1\ sil.unclío dn Ins·Jatm~rn, qunndó 'cmc.rgiu do 
nn11frngio rln I!'I'Onde _gucrrn, t.lío i'tlf.nl aos . VtlfiiH~(!OJ'US C(llllO · 
nos wmciclos, rli~sc um membro dn Camnt•n rio~ Comn •un.~: 

· "Devemos cxportni• pnrn viver; temos que paga~ 
ns nossns dividas com 11 nossa expo.rtnofío, o, 111\rll ox-
pol'taJ', <!ovemos· prodpzir." · . · 

A c~saR palavras do pndamcnfm: ingloz devemos Alcércs· 
cenf.nr no .llrasil ;. · 

· · Produzi!• nwito para .o consumO inte1•no u llt.ll'li fazlh• íiu.rí5 
com a no,qsa exportar;úo, afim de ,qaUs{azer os nossos .comjn•o
m.issos no. exto1'Í01', ·qne são mais. avultado.! do qtte as.· pos,qi~ 

. /JiUrlades actuac.1 da nossn p1•oducçrio. . _ . 
· Ot•n, o Minislerio ria Agricultura foi- 'Crendo .para fomon

. lar· a pt•oduccão nncionnl, ·O, sendo ª sua intensificncfío. a so
lnção ·Jogica dns aporLuras em .que nos nchnmos, o Rolaf,or 

. não nconsollla novos cortes, nlém dQS que !'ornm feif.os .na 
o111J~n Casa do. Cotijj't'esso, porque receia rim•. mol.ii'OS -n pedidoR 
do creditas no proximo <lxo,rcicio por cnusn de dolncõcs in- · · 
HUl'l'icicntos o porque ú. conf,t:nrio t\ dcsorgnniznciío do sorviçoa 
!'CJl!'i\ducf.ivos ,já inicindos: · . · - . . · · 

1Poln confrnl'io, n hon polif.ica rio rloRtlnl'f.ino, un nc.funl i· 
nmtwgoncin, -nconsolhnt•itl a reforçar ns dnf.neftos dllsl.o Mi~ 

· n isf.crio, Jlot•quc só com o trabalho o com n producoiie ·é que 
poderemos !'('Solver n CJ'isn do crescimento que .ill.rnvossnmos. 

Niio dcvomõs espornr ,it\ ncconlundo incremento dn cxpol'
tn('iio, .rio · morlo n obtermos o ouro n·ocossnriú ás obrigncõCR 
do 1111is o· aos emprohondimentos nccessarios í1 marcha do 
11osso progresso. Ainda om f920 imporf.tímos 9f9 mil .contos 
sômcnle elo Lrige om grilo -o em farinha (222 mil contos)·, do 
Jli'Ocluctos de mcl:nllut•gia (474 mil conlos) o de combustíveis 
diversos (223 m li conl.os). Nosso mesmo poriodo, tnila n noss11 
oxporfn~iío do cui'tl ·- o prodnclo de mnior ·vn·lor ào mercado 
Tit•asilúit·o,·- rlcu sommn jnfnrior tlquollo totitl, .jsto é, 8ü1 mil 
conlos, . 

D•'vr.mos nris lemhrnt· rio que n concm•t•oncin nos ó dcsfn
YOJ'avel, por mntivo~· conheci tios, n quo st\ .. !Joclomos compcf.it• 
com as indu~ lt•ias das nu tms nncü~s nos pm;iorlos rio cnrostilr. 

J!:ssn cnncmt•enein p(,rlo fnzr.r-nn.s mnlot; mal. Anf.cs mcs-: 
mo dn m·mi~liein, n gnYDPnn fmnccz conwoon n eslwlnt• o mc
lhot• moin do oxplnrnt• n t·ir(urza l:ilnnlo rlnR suns cnlonins 
t.oelns ollus siluurJu~. corno .o nosso puiz, em plonu zonn tropicnl 
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o aptas a p~oduzir o cafú, o al~odiio, a borracha', ci ilacúci, o to:. " 
lmco,. mndcH'ns ·c ae subst.anc111s quf) se prestam á ext.rucção 
do olr.o. Elias p1'ndu1.íam, cm 1013, apenas 7.B35, pura um total " 
r.lo :J.2BR.OOO quintnos de algodíio importados; 10.000 de cnfú 
par1t o total do 'i.HO.OOO; 2.777.000 rle .subshmcias olcngilw
sas, .pura G. 8G5. 000; 100.000 quintnes de madeira, sobro o 
tola I do 20.000, 000; 23.000 !I e hol'l'i.wlm, para -130.000; 
2,0.000· rlc tabaco;. para 3riO.OOO; o 7.000 quint.nes do cacúo, 
plll'il o tola! do 2M, 000. , " . • 
· " .. O plano do governo frlinccz é desenvolver o dar um gran
rle 11)1)lulso aos l'OCUL'~os nntüt•acs da suas colonias, cslnJJeln
courtq •Jllll'!l ·nós uma concut•J•encia }lerigosa, 'como aconteceu 
com a honacha, ·nas possMsõcs britannicias. · 

". Essa guerra i:lconomica, que ,itl existe c quo se tornnr11 
nindn mais ronhida, Rt'l póde sm· enl't•ent.nda como a rléfesa d~o' 
no~~n~ procllJCI,oR e com n sQan :olhot• expm·tnciio. 

• I ' ~ • ' 

O CAFÉ 
. • ' ' 1. -

·. ,O mnis rico de-.lo"do~· elles o de maior valor, omquanlti .niíõ · 
lho tli~tml nm n lli'Íimizia, cn1 futuro Jll'oximo, n pr.cuaJ•in r. ó 
algocllio, ,ju~t.umen!.c· por não sot• genero dc"primeira nocesRJ~ 
rlilclil n quo tll'r.cisn ser dcl'lindido. Ousamos affirmar que d. 
tliTVfll'llú. !.omvalOI'iznrln o cnf1\, isto 1\, elovaclo o sou pl'nco nci
nia l.nlvo~ do que nlla vnlc, mns não l.em rleJ'enrlido :r lavoura 
rio ~a.!'1S como nlla devo e . precisa ~·et' det'emlida com bracns 
snfflcJonlo~.pnt:a o !.rnbnlhn, trnnspm•tc hnrali_! para o RllU pro-
rlucl o o crcrhlo para os encargos da producçao. · · · 
· . O Brasil ,já prorluziu 75 oJo de produccão mundinl .do cnf1\, 

maR essa percentagon: tom rliminuidó nnnuafmente, sondo hO.iiJ 
de _ao o/c. E cssn percentage;n nos Eslados Unidos, que são os 

·· · Jll'incipur.~ consumidoras do nosso· café. E' essa lambem a sua 
noi•contpgem. elo consutúo úa FI' anca, onde dia tem clfminuiclo 
·hnslnnl.r., npczar elo augmento consideravcl do consumo geral. 

O cnfó níio .ti gencro do 'pr.imeira necessidade; o Sell con
Rttmo 1\ universal c muito rocommonrlavol pm~ ser_um .nlimenl.n 
rir. Jlnlipnncn,· na linguagem rios technlcos, mns não. pódo ser 
considerado gnn~ro de consumo neccssario. Nos .Eslndos Uni~ 
rio~. muitas ccnl.cnns de milhares •rlo nmoricnnos· bebem o 
JHlslu.m rio prct'orcncía ao cal' é, bcblrla essa que. !.em nm con
Hllllln OO\'l'Óspondonlo nó de um milhfio do. sncco~ do cn1'1\, con.:. 
~nmo quo llU!rmontn ou 'diJ'nlinuo JWO]ltircionnlillrmlo· nn nu-

_gmr.nln c diminulcllo do pre~o do caril. . 
· 108 ox~lmpcríos ceúf,J•acs da Eu!'opn cnnsumianl' nn(ns ria. 
nnnn~ 2 .ROO .000. snccos. do cnf1\ hrnsiloh•n; rlul'llnlo qunl.t•n · 
nnnn.~ osRo consnmo cessou quasi JlOl' cnmplntü, ~cnrln suh'sl.i-

, lu h lo polos dos mulf.iplo~ soccnrlnnro~ quo !.i\'PI'illll igunlmrnlo 
l.i'l'nntlo consumo lll\ Ilnhn. · - · 

Consogulntomonl.o, si a nossa pi.'OClucr,üo rlimlntH1; Ao ri 
caf1\ uüo- ú gencrn d~ primoh•o. nect~s::_idudn, n,i1n \\ ncçrtnrln 
sustenlnl' que o Brns11 cst:\ om conrlJçoeH do rJLI.nt' nn consu
m.irlrn• n sou Jll'cco. ·· __ .. 

:mm crt•las cnndícfws !lo mcrc.ailo pam conLrnrinr ns cf~ 
l'l'i!ns rir. üm11 wisr. finnncoirn ilr oecasiiio, ú passivei c ,lus!.l
I'Jenvr.l. qur. om pniz prorluctoi-, rir. 11m gonm•o, nas cnndicrm~ 
rio Bl·nsil cnmn Jll'fl{luc!ot• rio cal't\ Jll'ncure olovnr arl.ificinl
nwnl ri n ]Wr1:o rll'RSr.. ]WOrlucl n ~nhJ•r.turlo qunnrlo elle ú a !1aso 
nm ,que nssenl.n prinoipahncnl r. n sun· l'iqucza. 1\Ins, p1·r.tenclor 
mnnte1• cs_sn olevac~o nrlificinl ele preco~. ó Uhlll nvonturn pc-
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rigot·issimn porque resulta de uma polilicn contraria á poli
tica economicn que osl.iio ndop'tnndo todo~ ns paizos ôo mundo 
no sentido do baratear o custo do vida, E' ous111dia acreditar , 
quo nr.~s11 lucia desigual elo .Brasil,· contrq, todos os .paizes, .· 
possa Jll'cvalccrt• a sua' politica co llli'Olaciio ii'valori~unão per- . . 
manontn do café, . · . . . " 
. Convém considerar que a siLuncão do Brasil como pro- · 

.,ln r:I.w· dll cal'é eslli · cnhaquec'endo annnalmente .. · A nosso 
Jl)'OritiC~lão dos ulti!llos f.i•os annos í'oi ~8 o/o .. menor do que nos 

.. cmco annos !lntcrLOres, A PI:Orlucoão 'dos outros palzes pro~ 
. dncl.ores augment.ou · 30 o lo no mesmo periodo. · · ·· : . 

: E' Jli'CCiso 'não. esquccQr o que" succedou .com a hm·rnc hn, 
na qual. perderr:os a Iirimazin nn sua prorhtcnão, com a quhill, 

. pi'Orlucto nossli e do· Pcrú, e ho,je quasi ·que exclusivo do 
'· .OI'i eill:o.' · · . ., . . · .. . . . , . 
· · . A cu!Lurn do café no Brasil, principalmente mil S. Pau~ 

lo, lnva vantagem sobre oS" outros ·paizes que· o cultivam quan
tq, ás condicõcs do seq clima e da qualidade do sólo; o mes~o 
nao succede, porém, quanto nos· braços do trabalho, ao capi-
tal c ao credito.. · . ' ' ·· · · ·, 

· A. nossa inferioridade; quanto a estes· elementos· da: pro
duccão é compensada pela .. maior producLividade da nossa 
cultum, em consequencia da fertilidade do ·.nosso. sólo paulis- · 
ln o,.rlas nossas. condições clhmit.t:wicas at.tingindo n: 250 e· 300 
ai'Pnbn.<~ por mil. pés, como cm Ribrirão Preto; contra 15· a 120 · 

·noR pnir,eR. qlie nos J'aznm concm•rencia; . Como ·censequencia. 
dessas cnnrli1;õos cu!IUI'ars o nosso emito do produccão é mcnm• 
P, Ilnrlnnlo, podemos wncler o:~Jlroducto· por menor pt•eçà qtre 
os n11ssos. concm•reJiles, ~cndo Hsl.a a ·razão principal do gran
rlo dl~senvolvimcnlo da cultura cnfceira do Brasil e do peque
no .rlcscnvolvimen I o que I evc nos outros paizes productores 
omquantó os precos não se ·elevaram como tem suceedido nes~_ 
los ultimos annos. . . .: · . . . . . . . · .... 

Buscai', portanto, a defesa do nosso café nà ·elevação per
. manentc dos preços .lí' c.rcar uma ·situação pel'igosissima ·para 
a nossa procluccão, e, eonseguintement.o cÔI)tribllir para o 1 
llllft•a:quilc.imenro da principal fonte. da ·nossa riqueza, auxi-· 
Jinndo o desenvolvímento da cultui;a nos . paizés .estrageiros. 

O monopolio que no's ufan.àmos· de possuir, .como o centro 
maior elo abastecimento do consumo mundial, •não. nos asse
gw·n uma supremacia permanente e eterna·· nos· mercados ·de 
enl'cl; .visto como dous inimigos surgein -o desenvolvimento . ' 
elas plnnlacões cnf oi.ttros paizeg' c o ·augmonto~.colossal que se 
oRI1í ,vorificarlclo no uso dos succedaneos da rubiacea .. · · 

· · i\ Postum Ce1'eal O.ompamJ, 'a grande ,manut'actot;a do 
subslitulo do café; nugmento~t seu capHal con1 seis e·meio mi
Jhlio8 1lo dollars, As. suas vencias, quo fo1•am; em 19:17, do va• 
Jor ·de 11 milhões c GOO mil dollat•s, aLLingiram.em :19i9a 21 
milhões e 900 mil dollars'- no periodci dos· ql~os preoos dg 
café -1 ·e baixaram a 17 milhões. o 700 mil ,dollars ·em 1921. 
como o dcclinio .dos ditos preços. • . ·- ••::,' . .. 

Até ein França, foi denunciada a: pPopaganda:'do um ou:.
f.ro succodanco ·do café, o café do figos, introdu'Zido nos mer
endas francczes, conformo o communicacíio feita' á Sociedade 
Nacional do Agricu!Lum ·pelo sen illustre Prosident.c, o actuai 
Ul.nlar ela pasta 1la Agricultura. . · · . .,,. · ' ' 

' · A valorização do café, ;promovida pelo Governo, desde a 
JlPimeira .do 1908, l.cm· datclo muit.o dinheiro n S. Paulo, la
vorccondo pof: p_onseguil11:c :r ccqnomi[l '!}nciopnl; rnnf! .um dos 

\ 

. ' '~ 

I 
I. 

r 
I 
I 

' 

I 

i , . 
I 
I 
l 
l 

• r, 
& 

~-
r 
~· 
r. 
r 

' ,, , .. 

I 



• 

·sMSSÃO lll\1 22 Ull Dl\ZilMBHO DIÍ 1!J22 .. 73 .. ' ..... 

seuH JH'imeiros effoitos Hão J'oi favorawl aos intor'esses re
-· g·ionues .paulistas, porque_ desde então começou· a diminuir a 

Jll'Ouuc~'ão cafeeira -elo gJ•ande Estudo, triPlicando a mineira 
· cm.um ·ctecennio, mnltiillicundo-se por vinte a dO' Paraná, au
g'llle'ntanrlo a do Espírito Sunt.o,. a da Bahia, a de Pernambu

. w, mostrando ú eslatisticl) que, Íl ·exccpcão ·de seis Estados 
ela F'ccleracão, toclos os outros jú. cull.ivum. o produzem café. 
· Fóra do Brasil, a· cultura· do café progride nas 'Antilhas, 
no Mexico, na Amel'icn Central, nu Colombia, em ;Venezuela o 
na A1'J'icu. lng·leza, que se apresenta, no diwr do um estndio-

. _so do assuJlÍpto, como o conconente mai~ poderoso quo talvez 
se arrisque a tomar o dianteira ao Brasil, cm futuro um tanto 
_reinoto.. · . · . ·. 
· · Em' urna revista 'hmsileira, nós nos ini'O!'mánios que. este
concorrente. dispõe de elementos do .combate eni tudo supe~io- . 
rcs úqucllesdo quiJ o Br·asil púdc dispór, O Governõ'Britunni
co .concedeu .terras c auxilios finimceiros aos officiaés feridos 

. na guerra q1,w quizemos. abracar a car.roir·a do agricultores 
·dentro dos ... dbminios inglezes. Milhares desses officiaes deli-. 
· beram · installar~se ·ao· ·redoJ' do Lago Nyanza e da Coloniw 

Kenoza,.:na At'ricu,· onde alé 1!J20 já tinham plantado 36.000.000 
de pés de· cai' é, .. e continuam esse planlfo á razão do 3.600.000 
annualrrtente. · Grande. parte dos cafesaes já estão produ.., 

. zindo e ·o pt•oductir tem exeellente · cotação. sendo conhecido. 
pol!i designacão eommercial de ;Naii·oby .. Os ·Bols-as· lambem 
estão IJiantancto.,Cu{ti _·,.e/Justa no Con~·o, dé ·onde essa· variedade 

·é in1iig·cna, tí ràzão cdr 2 u 3 mi[hoes do pés, annua·lmento. 
.. O llraco africano' é bàraf.o c é sabido. que os habitante·s elas· 
frorcsta8 . do Continente Negro 'encontram nas regiões onde 
vivem farta c· solida subsistcncia. · ·· · ·· · . 
• (O Brasil. stl poderá vericer a concorreucia dos outros· pai- ' 
ze:s ( melhorándo a· !!Ualidaclo do .SOU Cafó C .não diminuindo a . 
·sua pruduccão para vender barato." · ' · · · · 

' . . , . 

" . O ALGODÃO 

·_ ~ As~-niaioros csperaúças volLam~sc úarâ o futuro ·clasno~sa~ 
ex\Jlut·acõos do. algodiío. Possuimos a maio~: área para a sua . 

· 1:u l.ura; tcn1os !.erras :wropriadas: para as maiores. plantações , 
·do mundo. · . . . · . . .. · · ·. . · 
~ . As nossas safras ainda occupam o quJnto logat• da pro
<lucoão universal, pois_ estamos depoi~ dos Estados Unidos, das 
Inclias Inglezas, der. Egypto c da Russta. . · · 

. ; : .No pçt•iodo dç. 'janeiro a setembl'O do éor.r~nte ~nu~, á 
. illl!Jot:lanc'Ja, recolhida com a ox_portacuo. do algodao atlmgtl! á 
~ounna clu ü7, !J 13 :·ooo$. o quo Já reprusenta um forte contm--
gcnt0 Jllll'U o. nossa balanJia coínm~rciaL . · .· · . , 
: Unifurmtzandu o~ typos, scloccwnando as sementes,. ada

ptando novas cspccies, restauJ•anrlo outros, poderemos otu ·pau
ou · tempo dominut• os princip,acs · l'crcacl& do oonsmw?· p~lu 
quuntidudc c polu quul.tdado. fudo deponde do orgatJlZUCao, 
do -aporl'niçoanw.t~tõ ngrwola~ · · . . . .. . 

O valor médw do algoduo, por lonoladu, nccusa uugmon(o 
de p!·r.Qu cm .cólaciio ao . anno ·passado embora ·fique auaixu 
do dos annos anteriores, tendo sHlo de 2:657$ cm 1922 contra 
:! ;292$ em 1921, a :3H$ cm 1920, a :07a$ cm 11>19 c 894$ cm . ' ' ' . 
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Uma esf.atisli,ca ela iudustria do fiaciio c. tcce!ugcm do 
algcidiío, 1'eilu por csthnulim u aJmo passado, registra nos 
dii'I)J'sos l1stado~ tla Unifio :.!42 i'ahricus, com o capital do 
337 o700: o o o~. com u valor da !H'oducQúo uunuul tle H2oOOO: 000$, 
.com J oü:!l.i.JOO fusos, 50.208 tctires, dando tru!Jallw u iOtlo!lüU 
OpCl'Ul'ÍOS o • • • ' 

SóJueiJte os J1studos ilo Alllawnas, do -Put•ú, de Guynz c 
de !\!alto Grosso niio possuem t'ubtoJcus de fiucão o · . 

0 2• Cvugrcsso do Algodão, quo. se· reuniu nesta Capital 
,por occasiiío da Comuwmorucüo do Contennrio du nossa Iru.I•J
JJI.:Udcncia, discutiu o osludou todas as questões r;eJ'crcntc;; 
á ·cultura do algodão c votou . conclusões que expril!lem as 

.principa0s necessidades dessu lavcut•a. O Congresso tem dado 
uo Gowrno autorizncõos quo o hubilitum u fH'ovlt!cllciat' sobt•o 

- · essas llilCl\S~icladc~. Gumpt'e no Govcl'llo agir com deci~ão, 
cstiruultmdo ils Í!!.Íciuti\~ns dos laVJ'Uuoréti c daa cmprozas. . · 

' ' 

' 
·' O UAC.\0 

:L:nlt•o, os !Jl:oduclçs que wai~ cxpodaJilOB Jlo tempo· da. 
gum·ra ·estava u cuctlu em posicüo du~ mais sulienlos, · Ellu 
dr.u augnwnto cuusideruvel tis roJHius publica:; liu · Hnhia, e 
aiuda o UIIllO }lassado, das 42oH5if lonolatlas q uu vendemos a c 
cst.rungciro por· 47.ú4U contos de !'L!is, só u l:lahiu cmHribuiu 

.. com lJOoU·i8 · toneladas o O Pará exportou .2.285 toneladas c o 
AlllllWU!IS Oü o • 

··. 

A préduccüo o a ox[1ol'luuíío do cacúo !Jrusiloirn vodetp 
ser mniut•es. As possiliil idailos da. Dnh iu e sobrcl.ndo du 
:\mawniu süo cnut•mcs. O cucúo de· Pará ú do bóu IJuali
.dadc; o uo Manúus ó uimla mclhor•, Os 'Jll'CI)os súo anima
dores. Sc!Hllldu Hoticius culhiuus nu boletim do prct~us do 
JJJI)rcai.ll) llc euc;ío no Havioe I'Cilohido pulo Sorvicn do lnfor
ma<;lil~s do M·iríislct•io tia AgTiculluru, fot:am 'eslus, as uo~ 
ta~ües por 50 l\ilos,, !lo llll'Z de 'uulubro, lllHJUe!la', JH:uca :. 
· . Cus la Llu Ouro, de l:Jü 11 · J.I,J. fJ.'UJJeüs; :::1. 'J.'houw, do 
J ~;:; a !ú.li ft·ancus; Bahiuo de. 14:! u 155 1'1'ancos; Sandwz, 
do 1::10 a 13ü 1'J•atwoti; Haiti,. de ,1U:í a 125-ft•ancc-s; Gre
J!Udu; do' H2 . u 182 l't•mwos; l'ai·ú, de· 12!í u H:íü ·.francos; 
.GuuyJHtUil •. do lütl u ifll'í fi'Uiicus; · Venczuoln, de 2·i0 u ·2\JU 
l'l'lliiCO~; Moxwo, de 2 w a ~10 fl'Ril(lOS; Murtinicu, ue 17 5 
n 'H!:! francos; Cameron do 140 a 150 francos. · . · · 

Os procos elo .cnciJo' do Brasil csLüo om pl'iineiru ,linha. 
Urgo lomnrmos . Jlt•ovirJcllcius : pura· molhpl'ármos o· ·llOS$U 
pruducto. · : · , . . 
· Quasi toda a oxpo!'Lncllo l.u•usi!eirn .foi pari!. cs. Esladvs 

· únltlos, que ubsot'vem · cnornws- ctunntidude~. , Iflslamos c1u 
eoncllt:ües de sot• seus maiores abastccodor·os, mus .doixúuw-
nos ~obrepu,iar por oulros vn lzos o • • • • . . · • • 

Mul8 do cjue do Brasil recebcl'll!n ·os Est.uúos· Unltlos eucáo 
tias eoloniU8 luglezus da ·Afrlca .Oc!lhlonlàl· e dos Iiossos vi~ 
1.inhos do Equador, upcznr de esltu•cni· 'os DUI'los · íwrle-tuue• 
J•icitnos mais pt•oximos dos 11osscs do ·,<j'uc ·tios tio . quall]UI'l' 
<luHsus eumpetidores. l~slnn]os sonuo vencidos .Ho cumío, COJliO 
.íti 6 J'omos nu llvi'I'Uchu; cnt.rclunto, em 1\l15, Ol'U ailHlu nosso 
o segundo lognr elos fornecedores. . . · · · · . . , 
· · Queixam-se os consumlclorcs do riltío preparo .do. pro
dnclc- brasileiro, que, entre outras dosvunlagons, 'nüo lho dú 
sui.Jor liio · ug·ruduvel como o do africano, · .. · 
-··· •• •4 • - ' -. --~- ••• .:~- ' •• ' -· • _ ......... .... 
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Icundani:lo as cstu(•Üe.,; cxpcrimculucs auluri~odas rwlo 
Congresso.. i\las. pôdcm aLLcnclcr ·ás reclumo~úcs do~ eonsu
llliclorcs, ruclhoranclo c apcrfciocando a cuiLut·a c u Pl'•Jpur~ 
elo nosso lll'Oduclo, · 

' A BORRACHA 

'NrJ Pavilhãu de Bslulislica da Exposiç.'Ío do Ccnlcrmdu, · 
. n !Jorruchu · aiudu figura nos quadros dú: nossa exj)O!'la~ão, 
depois do çai'é, com os mais elevados algarismos· do ·uosso 
.commcrcio .exterior. Em dous decennios, c !la úttingiu Íl cifra· 

· colossal de ~. 570.103 ;0()0~, muilo superior tl exportacão dos· 
outros produ c los brasileiros. ' · · · . 

· Gencro considerado de primcit•a uecessidauc uas diversas 
applicacõcs da industria modcum, sobretudo a de origcui 
llt•asileil·a por causa da .sua l'e~isleucia. o olnsl.icidndc, ti llot·~ 
rue !ta,_ mais du que qualquer oult•o art.igu· de uxpol'tarJtlo, uüo 

, careQc s~cril'ici~s da União, afim de defendcl~n. E' .uma ri
queza natural,. mesgotavel, que o Brasil tem nus mutLa,; da · 
Ama~onia, o que não necessita CU[JiLaes .para a sua vlaulacão 
e o. seu desenvolvimento. · Pura, obter .a borracha não preci~a 
outra ccusa c outros est'orcos sinüo it• Íl matta o buscai-a. 
;Elia está lá em grande quantidade. Sômcnto nas mut•grms dil 
alguns rios, accessiveis á navegilcüo, rí que se explora ure
sentemonLe a· industria da borracha. Nos centJ•os, um pouco · 
afastados dns margens dos l'ios, ·existem ainda milhões de 
arvores do seringueiras, que não estão ex1>lomdns por í'allú 
a e pcsscul para l.rnzeJ·-· de ill ll borracha. . ' 

Uma riqueza uaLui·nJ desse ,;alo r não deve· ser abauúo-
)tudu. A; ~upc~·-pr•odu~ccão não ~ motivo de desanimo üara as 

··nossas JlliCJIILJvas. A manufactura ·de at•tqfaclos de IJOL'!'t!Ciltl.,._ 
_ri uum ·solucão. da crise da Amazonia. O Congresso jli reco
nheceu esse .aprovuilamcnlo tla rica mnlet•ia JJL'imn, tJlJC não 
srí garantiria a permanencia nrJ .paiz. da qtiantidade tl,rJ ouro 
'qüo éxporlauws para tülqüirit· a.~ mercadorias Llo u·enero t'u• 
iJI'icudas no U8lt~augeiro; sobretudo ua· In;;lalerJ'll :! nos l!:s
tatlos Unidos, como i'ormuriu, pUl'll as· npplicar•úcs da nossa 
tit·op.l'ia !Jorruchn, um mercado que· nilg. podcrianw.s · uú1i; 

IJcrdor, com u vanlagonf do que as operacocs commeretaes rc
ulivus no ussmnpto se cstondcrlan'i aos paiws sul-umoricunJs, 

onde,. como aqui, _o dcsenvolvimenlo das vias do commtu:i:ca·· 
1•üo cria possibilidades ao automovrJI, que é hoje o 'pl'incip;ll 
consumidor da gommu elastica, ·sob a 'fórmula das r;urnlll'U6. 
pncumaticas ., ·. . · · . _ ~ · , _ 

. SuslonLaudo csln · tlie~e, csct·ovcu uin · especialista 110. 
·ussumpto: · · ·· . · 
- _ "Nilo devemos desanimai' nesse senti elo · tJOl' vn1·ios .. mo .. 

·!.i vos. Em primeiro Jogar, lemos a certeza de· que a llot•racha 
. <lt1 · Amazonit~ 6 a melhor do tl'iundo, Suus ctualicladus ele· elus-

licitlndo c durabilidade são reconhecidllS, violol'io·sumoutc. 
1\Iusmo com o Sl!rlo, da producção do 01:ionlc, ·as, manu

facturas nunca prcscmdirum da bol'l'acha natiVa das !lorostas 
ruunwuicns. Esla t'oi, 11\1 verdade, vencida Pola oult'll, ·ma,; 
Vllll<lidtl Jlnlt\ quustüo da quantitlatlo o tlo nrcoo: uu <Illo 1uca 
á ·qualidade, u. ~eringueira do Brasil não ent~onlrou rival, o 
tanto assim ó que as l'abt•icus do artefactos nuúca u dispen
saram, chegando mesmo a. dar uma l'eicilo industrial subsidia~ 
Piu, como coli)'plomcnlo, ú . sua !loncor.rç!}Lo usi[l~icll, Jll'QY~~I!\ .. 
UJQ!üq i!}!llt.:!Ot PQp:tQ, !U!I~0/,'1ª prl!Jl~·.; .., - ·· 

-· 
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. Vô-sc, pois, que, com cri:ie ou .som crise, a lJol'l'!lclla da 
Amazonia .não púdu. desa/)parncur ·dos mercados mmHlia<~s. 
supplantnrla pela sua J•ivu . Esta Vtll'dai.le, cu.iu evidencia jú .. 
11ão sofl'rc a monur· lluvidu. J'ortulecu a convicçiio do que' o 
quo o que J'allu 1\ gommn ciQ-Ilrusil é umn Ol'ganizaçíio c•.llll·· 
u1crciul u um upparelhumenlo imlustl'ial." · · 

o Clovt•l'no, üc·m iÍ!spil'llrl[,,· baixou o dccrcl.o .n. -15.8W, 
·do· H do mr;z pâssudo, queatliOJ'iza o Ministeriil da ,\gTicui-· 
t m;u a contractar com a Companhia Brasiloit•a de· Artefactos 

. de Borru'cha, com séde nesta Capital. a· ampliacão ·rJe suas In
stallações, de accôJ•do com o estabelecido na let.tra, '' do.· ar-

. tigo 47 ela lei n. ·L21t2, ·elo ·5 dn ,janeiro de 1921, rcvig·orado -
]IC!O arl.. JOG, Jellra /, do df'c.rf'IO n. 4.555, do 10 .. tle ag·osto 
deste anno. · · ·· 

Por- o·uti·o acto .Jõuvavel, o Miriistcrio da Guerra, ·1ior 
aviso de J1 rlc.slc mez, . nuindou dar preferertcia ... aos pu cu ma-. 
ticos c eamaràs de ai' de J'abricnoão nacional. .... · . . , . 

. · Pi•omuvcr o maior consuino passivei da hon•acha é timflio 
praf.ico de defenrleJ-.a 11 valoi·izal-a:. Por. isso, os interessados 
na sua· exploração c no sím ·commercio, .na Ing-lat.erra,,- inslit.u i
mm premias pnra os inventorNI de novas applicacões indus~ 

. h·iaes desse producto. Si assim é, por qüc não fazcr·1( cxjic• 
l'ÍOJ\cia do rn·ocr.ss.r bt·asilniro. do ·calçamenl.o' de. borracha, que . 
n Senado votou, _no ultimo. proJecto do. oroamento ·. deslo mi:.. 
nisl.crio' 'I E' tuna cxpcricnciu 'pntwo dispendiosa, que resol- · 
veria o problema da nossa· bo!•rncliu,- si o seú ·resulludo fosso · 
posithéo e pratico, . · · 

" · Os paizes ricos c' bem diri~idos não hesitam t>m auxfliat• 
cfficazmente a sua produccão .. Em 1921, o govel'llo americano-· 

-al1r.antou 145.082.039 dollurs, pàra amparar. os produotores 
do algodão, cercacs, _pecuaria c, cm· geral, toda a produécão · 
agrioola do~ Estados Unidos. . . . ; , . --

·· ... Set'ia: demasladamentê Jóilgo enumerar .. todos os nossos 
pt•otltwtos, que' constituem. a noss.a · r.iquczu c .q~w pm• .. isso rç~ 
clamam o amparo do Govet•no. para ·O seu · marot· deS'e!lVOIVI- · 
monto. São frequentes. as. rel'arencias <1ís 11ossas enor·mcs t;i- . 
queza~:.dà ·1\ecua!'ia e .:~cus' .r! crivados, do assucar, do .. carvão, 
rio tt•1go, do manganez; do !erro, do multe, .. dos -coreaes, :tias 
madeiras e até das fructas, :mas. são riquozàs ·mortas, que de 
nada. valem, sem uma~ iiüoJ.Iigenre ·c sysfcmalica. eXJ)Ioracão. 
São tão s·randes as nossas. rcsponsabilidaclõs no· mo monto ·ttüe · 
precisaliws com: tÜ'SIJDCia c dr.cisão explorar essas ·riqu'czn~- · 
pura· saldar os comt>roruissos tJne cunifuhimos. · 

• '• •• ' •• :..:_;;:· c 'i..f. ..... 
. l'al'l!ce que IJOi.lemos dizer tl11 .Brasil o l]lltfBt.iuii.'o Muso-

1 iii i clisso du' Ilal.ia: · '-· · · · · · 
.... - . - . )~ .. . · ·.. . :;;~ 
, "0 (fiJ.C· lfO })1'fl8il f'al/11 slío /to·mí:u:,S,; ·Os- pr(lbii!I/ÚIS 

ll!'o8ilui.ro~ :ili .W!.ItdiJI'/11· 1·e.wl.llillos '/10 'jJUJli'l, .uw.s· a· SU• 
. 111\'lio ·'lltio J'oi fet'l{(/lf. a t•/'J'cilo." .. · · · 

. O Çuug'l'os~" vota J.mlo quanto o Govef'no JlUtlc; ~ulu mais 
do que· .cllo pede; cUt-lho todas as· atilOl'IZacuos; concet.lo-lho 
tock•s os pot.lel'l~~ pat·a ullo agir em. bouoJ'il;io pu!Jlico,. A'~ 

IJ 
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.vezes até se excede, delegando-lhe attribuicões du exclusiva 
competencia ·legislativa. ::li. () paiz não progride . é porque o 
Governo não age; si os erros se reproduzem é por que· o Go
verno não os corrige; si· não endireitamos é porque são in
competentes os responsaveis. Um mustre membro desta Com
missão' .iá enxergou a estatuq de Bouddha na immobi!Jdade de 
um membro do Governo . · · . · . 
. Dcspert!J:ndo o amor propl'io dos que receberam o mim- . 
dato execut1vo para que tratem de agir sein lentidão, coro 
presteza, sem· espírito estreito de vjndictas reaccionar.ias, mas 
só e só por interesse nacional, , urge que todos se capacitem 
de que so a producção, a maior.' producc;ão possível é que po
derá salvar-nps e restabelecer o nosso credito quasi aimi
quilado, Todas as operações financeiras imagina veis e postas 
em execução, as emissões 'de papel-moeda, as emissões de 
apolices a jacto continuo, as emissões disfarçadas na Carteira, 
de Redesconto, os emprestimos extl'rnos e internos, - tudo· 
isso nos· empobrece, complica a nossa vida no presente, a!)a
vora~nos o ·e'spirito com sombrias apprellensões no futuro. A 
crcação .de novo·s impostos e ·a aggrava·cão dos existentes são 

_ naliativos ollientos que não resolvem a crise, que .nos ameaça 
·. <lo retrocesso. , · , 

A solu~ão da crise deJ,Jendo principalmente dos traba
·lhos e da expansão. dos serviços do Ministerio da Agricultura, 
que promove · a •produõcão, que é a unica moeda legitima 

·que podemos .ter para~·pmgar o que devemos. Basta o am-
paro liberal e eff'icaz a moia duz'ia dos· nossos principaes · 

·\·. produ c tos, · além do caf~, elevando a sua exploração á cifrlll 
. deste; basta á União impulsionar com medidas acertadas a 
· produccão dos nossos Estados mais . ricos ao· nível da do 

S. Paulo. -· · o Rio Grande do . Sul, Minas, a· Ballia; o Nor:
dostc a .t,\mazonià' -, g·astando . para ·isso o que·· for preciso, 

' porque tudo sc.rá, rcproductivo e vcmunerador. . 
. · ·' No entanto,· esse departamento, que é o verdadeiro pro

motor o .regulador da nossa riqueza, veio da Camara com a · 
dotacão de 50.646:329$245,. papel e não de 48.559·:909$245, -

· papel como foi publicado e 452:680$352, ouro, inferior ás · 
, dotações anteriores e muito inferior ás militares: · que são 

necessarias mas , improductivas. · A União gasta menos com · 
o .,Mini'sterio da \Agricultura. do. que com o seu pessoal ina-
tivo. · ·, ·· · , · · · 
. Apil~ar .de tu,do isso,·~ illustre Relator da Camara, àt-

. tendeu com criterio á' rlecessidado de diminuit· o def'icit quo 
' . as. deaposas ·do· todos ·os· ministérios acarretavam, procUrando 

fazer reduccões sem .tolheu os ·elementos de desenvolvimento 
da nossa economia, coin cuidado para rião desorganizar os 
serviços existentes, nem impedir a restauração cconomica o 

'financeira dopaiz. · 
. · Submettendo á consideração do Senado, a ·Proposição 
como veio•da Camara, a Commissão do .Finanças reserva-se 
o dir.eito do a·prosentar no correr das discussões as .emendas 
que JUlgar opportunas. . · · · 

Sala das Commissões, 22 de dezembro de 1922. ;.;__ Àl
.fredo Ellis, Presidente. "- Justo Chermont, Relator. - Lauro 
Müller. -'- João Lyra. - Felippe Sckirrt,iÇ.t. - Sampaio Co1·~ 
r~a. - Bernardo Monteiro. ,_.. JosÇ E#ebio. . · 

S. - Vcil. XI 12 
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O Congresso Nacional decreta: .. 

• ~rt.. t• Fica à' Presidente da; Republicâ autorizado a' 
• despender pelo Minjsterio da ·Agricultura, Industria e Co!n-

- ' 

niercio, no ex:ercicio do 1923, com os serviços discriminados 
nas seguintes tabellas, as quantias de 4.62 :680$352, ouro, e 
48.559:9.09$245, papel: . · · · 

. · (As tabella8 explicativas foram publicadas. no "D.W:rio. d~ 
Conur•esso" de .2!1 de dezembro de 1922.) . · · : . 

. ArL 2.• E' o Governo autórizado: 

:!", despender at~ a importancia de quatro mil contos de ' 
ré is para o ocorrer nao só ãs despesas de transportes de· fa:
inilias· de immigrantes agricultores .europeus,. de · qualquer 
porto da Europa a qualquer porto brasileiro, onde estiverem 
organizados os serviços de recebimento, desembarque, hospe- · 
dagem e sustento de immigrantes, concorrendo os Estados que 
os recebam, desde que os mesmos se desitinem á~lavoura ,par- . 

· ticular, com uma quota das. alludidas. despesas pagas pelo 
Ministerio da Agricultura. de accórdo com os · respectivos go-· 1 

vernos estaduaes, mas, aind{L, ás despesas de.· recebimento, des
embarque, hospedagem, sustento e transporte· no paiz, de 
immigrarites e trabalhadores nacionaes,. que não puderem . 
correr p.or conta ,dos recursos ordinarios do Serviço de Povoa-· 
mento, bem assim; . a fundação, reorganização e custeio . de 
nucleos . coloniaes e ·centros agrícolas de trabalhadores na-1,1 
oionaes, na fórma dos regulament.os em vigor; e a· ensaios de.· 
collocacão, em mercados · estrangeiros, de. gado em pé, pro- · 
.duetos 'de origem animat fructos e· outros j!'ep.eros . nacionaes; 

· 2°, a promover experienCÍ!IS definitivas para: O emprego· . 
·do cóco babassú como combustivo! nas·. locomotivas das es- · 
tradas. de ferro da União, toda vez· que se acharem localizadas 
em zonas productoras da babassú; . · · 
· · a•; a logo que sé encerrar a Exposição Internacional dó 
Centenario a transferir O· Miiiisterio · da Agricultura 6 ·todas 
as suas repartiçõe!' .e~ serviços1 . ora installados na Praia V~r
melha, para o ed1f1clo do anugo .Arsenal de Guerra., e seus 
annexos.. · · · · · . · · . · . · . · 

§ f." Além. das repartições acima indicadas, deverão sér 
transferidas para 1 o ,mesmo edifício:. outras dépehdencias do 
Qito minister1o que ali i possam ficar Iqt:a!izadas s~m ·prejuízo, 
para o serv1ço, e q~e actualmente esteJam funcc10nando .em : 
outros proprws nao10naes ou em pred1os ou salas alugadas 
por conta dos cofres publicas. . · · .. · · . . 

.§ 2.• Na párte terrea do alludido ·edifício' será reservadô. 
espaço conveniente para o funccionamento de uma exposic_llo 
permane~te de produc~o~ ag~icolas e industriaes,.;níio só dos 
estabelec1mentos do mmrster10, como de estabeled'lmentos es
taduaes,,munic)paes ou part,ioúlares e dos;pJ::oprios productores 
ou · fabriCantes; devendo o · Governo, para: esse f1m, expedir · 
opportunamente a~ necessarias instrucções; . 

§ 3." O, e~ific~o. dif. .Prai,a Vermelha' onde se· acha. actual
. ment~ o Mm1~ter10 di,L Agr~cultyr!l' serA· :aP.roveitado para. o 
funÇ!JIOnament~ 4e· uma o.u. ma1~ das :escola~:~ Superiores· de 

~Ensi!!9 ~ub()rdmadas ao 1\lmJstem da Justiça· e· Negocias I_Q-
i 

o . 
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terioresé! óu para a inst~llacão do. !'fúseu His~orico ~áçional, 
· ou am a para outros fms de ,utilidade publica, a JUIZ_ü do 
Governo; ' .. · · ' 
' 4•, a installar uma usina electro-siderurgica annexa · á 

Escola de Minas de Ouro Preto, podendo abrir, para esse fim, · 
no actual exercício,.. os ·creditas necessarios, até a importancia 
de 1. 000 :000$000· · · · · · · 

. 5•, auxiliar o's Estados' que manteem o serviço de defesa 
do algodão e combate :i lagarta rosada, sendo o pagamento em 

. quantias iguaes ãs quantias que gastam os Estados, especifi
: c adas nas suas leis orçamentarias, podendo ab.rir os respectivos 
creditas até a quantia de .mil contos; , . . · . 
· 6•; 'a abrir o ne~ess~rio ·credito. até 300:000$, para des- . 

pender com a org.amzaoao do •Serv1ço - Florestal do, Brasil, 
cr~ado pela lei n; 4:241, de 28 de dezembro de 1921, para , 
pagamento· do pessoal' e do material jridispensaveis à o inicio 

· daquelle ·serviço, de accôrdo como regulamento mándado' or-
ganlzár para 'execução · daquella lei. · . · · 

Art.· 3.• Das subvenções e .auxiliM destinados ,ãs escolas. 
de ensino 'technico-profissional, a8'1'onomico, veterihario, com

. marcial e' deuiáis estabelecimentos de ensino subvencionados 
pelo· ''Ministerio ···da ' Agricultura, · estipulados· · no n. IX lfa 
verba 22',· cpm excepção das decorrentes de lei· espec. ia:!,· será 
deduzida a quota de 10% para auxiliar as despesas com a 
instrucção ·e fiscalização: dos mesmos estabelecimentos, de ac-
côrdo com as instruccões expedidas . pelo ·.ministro. . 

Art. 4.• Ficam revigorados os saldos dos credites abertos 
nos exercícios de 1920,' 1921 e1922, em .virtude do decreto le
gislativo n. 4·. Oi'Z, de 9 dé ·janeiro de' 1920, · que autorhou o 
G:overno . a proceder ao recenseamento geral da Republica, de
vendo ser os mesmos saldos applicados no pagamento-das .des
pesas com o pessoal e material· necessario d apuração e pu
blicação dos' resultados do inquerito levado a etfelto em i de 
.setell!bro de .1920. Por conta .dos mesmos saldqs poderão tam;. 
bem ser pagos os cozhprom1ssoS' 'do recenseamento relativos 
aos mencionados exilrcicios, independente de processo de exer~· 
oicios findos. · . ,· · · · . · 

, Art. 5:•. A Esoola Normal de Artes e Officios Weiioeslau 
·Braz :e· as Escolas de :Aprendizes· Artífices poderão udmittir 
operarias para ·o preparo de oncommendas, percebendo. estes , o 
salario que fôr convenr.ionado; a ser pago por conta dos 70 % 
da renda applicaveis por parte de cada escola na cQmpra de 
mater,ia· pr1ma para, as suas o!ficinas, não sendo concedidas 

- \ outras vantagens -aos alludidos operarias tarefeiros. Os ,preços 
dos artefactos serão fixados de modo a não perturbar o neccs
. s11rio desenvolvimento licito da industria. particular. · · ·- · 
· · 'Art. -a.·· Continuam em vigor as disposições do_s arts; 67, 

. 69~ e 70 da lei n. 4 .242, de. 5 de janeiro de :1.921, com. as mo
difioaçi)es aqui mencionadas:· no. art. 67, · accresoentando-se,. 

-' d~pois · de "Algodão", o seguinte: "Serviço de Semimteii'lls, 
pelos. fornecimentos t'eit'os nos termos .do § 13 do· art. 20 do 
regulamlmto approvado pélo decreto n. 1~.325, de 24de agosto 
de 1920"; e no art. 69, substituindo-se a oitacão "art. 1f.i do 
decreto n. 13.868, de ·12 de novembr'o de 1919" pela seguinte: 

· •:art; 121 do decreto n. 15.770, de 1 de ·novembro de :1.!122". 
· Camara dos Deputados, 15· de dezembro de :l!l22. - Ar- . 
nol(o Rodrigues de Azevedo, Presidente .. - José Augusto Be
zerra dé 'Medeil•os 1" Secretario. -,- Huoo Carneiro, 2• Secre
tario; - A' Commissão de Finanças . 

. • • ' ' • ... : ' ' ' .·! ~ • .. • • • ' " • '~ • 
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O !:Ir. Presi~ente - Continua a h pra dp expediente •J · 

O Sr. Irineu. Ma~hado :...... Péyo a. palavra. . ., 

. · o Sr. P~e~idente ·_ Tem a, p_alavra o Sr.' Scnadoii Irineu . 
Machado. · · ·· . 

, i I 1 ' 

. · • O Presidente, S1•. Esta.cio Coimbra, deirca a cadeira da 
,pl"e.videncia que · é occupada pelo Sr, Azeredo, ·vice·presi-
dente). · 

O Sr. Iriueu· ·'.M.achado - Vou ·continuar hoje a occupar,. 
me do inQu.ilinat.o, como o annunciei >hontem ao Sr. Vice·Pre.;. 
sidentc da Republica e Presidente· desta Cocsa. Estava eu hon· 
tem fnllando para explicar a minha attitude na questão, para 
).'lrovar ao Senado e para lembrar ao publico désta Capital· que,· 
iiesde · de agosto de 1921, estou pugnando nesta Casa eril fa· 
·vor da causa dos inquilinos. . · • . . 

Iniciarei as considerações ·de h.oje ·lendo os doils memo
.· riaes 'que vieram ás minhas mãos,· o da .Sociedade B. Pro

tectora dos Inquilinos -c o da Liga dos Inquilinos e Consumi-
dores.. ~ · · 

'. ' ' . ' ·-Eii·OS :· 

(O orador leu os refm•idós memoriaes.) . . .. 
' ' • • •' :•·-·-a-~ • ' ' ', ~ .- ,".:',..', 

PRIMEIRO MEMOI\IAL . 
. . 

Exmos. Srs. Membros do .Senado Federal - A Sociedade · 
B. Protectora dos Inquilinos, representada pela commiss!to ' · 
'abaixo, _vem solicitar de VV. •EEx. o vaUoso concurso no· sen- · 
tido de ser votado com a maior brevidade pbssivel o projecto 
o. 58 'do corrente anuo ·que tende võr termo ás medidas vexa- . 

. torias dos proprietai•ios, inh·an{JUilizando o pobre inquilino. 
o proJecto, muito embora seja o ,producto de espíritos 

Iuci dos e bumanila:rio,s, ·não impede todavia: os processos de· 
torpes chicanas oul . mesmo as surpresas resultantes das. leis 
ndjectivas. . · . . .. .. -. 
· . Assim, por exemplo, dous pontos capitaes neste mo.mento 

preoccupam o inquilmato; merecendo este, ,por consequencia, 
a ttenoão especial, dos poderes publicas : - . o '§ 1 • do art. i • 
do decreto n~ 4. 403, de 22. de de:z,embro de 1921 e os novos 
adquirentes de predios. locados; - , · , . · 

' •.• • , • ' ' _' , I . . o primeiro .. caso o projecto acima referido. tenta -solu-
cio!ial', mandando seja . ·;. . . · ·• · : · 

, • .' . I • 

· «applicado do harmonia é'om ·o disposto nos arts. 6" e 
' AO da mesma lei de modo a não· ser permittida no 
· Districto Federal, nos casos de loc'nc'ão. verbal, nenhuma 

r.le'Vaçilo de aluguel . ·pelo espaço. de. tres · annos, con
. ln dos da data em _que ella ent.rou ·em vigor nem 
nd111itl.ido qualquer despc,io ~inão ·nôb dous ·casos 9Sta-
bclecidos no citado art. o•), · .. · . · ... ·. .. 

~las não é ·passivei, . em face do direito substanUvo, cr;re 
e~sn arnp.Uaoüo ao parn(4rapho e artigo do deer~to citado px·o:"' 
düza e{fc!ito ·éom a elasticidade pretendida, visto que ~ndo.rto· 

\ ·I 
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·ria c.m uma rctroactividndr., nnnullando o cacto. jurídico per,; 
i'eitr ~. comprehendido este nas ·notificncões feitas em selem~ 
bro ·proximo passado pelos novos ·aclquirentes de predios :para 
o~ .i1.1catarios que rão tiverem contracto escripto, deixarem os 

, predlos, sob rJena de despeJo. 1 . 

Ora, o nrt. · f• assim completamente modificado póde 
úb~f ar que ~e e~eeuf.om as not.ificncões de sctembt•o, sem cóu. 
scquente,q c claiunosos prejuízos. A nossó ver, não. 

. O segundo ca,ao se' r<!,fcro aos novos ndquirertt.cs de pr.e. 
dios quandr. estes já estejam locados. .· . 

\, 

· O decreto 4. 403 não' praviú o caso, resultando esse lapso 
interpretacües as mais absurdas e· in,juridicas. .. 
· , Ha nesse sentido · um acrórdãb da Côl'te do Appcllacão 
do 30 - 9 - 922, favoravel a um despejo, dizendo: 

I . , . 

«0 · .. adquirente 'do immovel não fica obrigado a 
respeitar a locação, si rla. escriptura não constar clau-
sula expressa. · · . · 

· O prazo para o despejo é de 30 dias c ,rege-se pelo 
art. L 197 do. Codigo Civil,, . ·· · . . . . 

• \ ~ . X . 
· Esse· accórdilo, sem duvida, obedece, nas relacões ·entro· 

lo~(ldor e locatari•l,. ao accõrdo mutuo ·de ·vonfade. · · 
:Mas, antes. de qualqiler cogi tacão no concernente a e~sa 

maf.crla, · o · que não ·se:· JJóde é desconhecer que o decréto 
4.403 derogue a parte do titulo V, cap. IV, secção l, da lei ·' 
33'71, de.t- t "C 916, conforme preceitúa.o s~u·art.-4•. Qllll 
nbrange «locacão de eousas e de predlos,, , ·. 
· . " As interpretações neste sentido, porém, todas se rep~l
tP.m entre si de maneira que, se bem:. haja uma lei (lspec•al 
sobro loéacão de predíos (de'c, 4.403 já citado) 1:no cmt.ant.o 
o Codigo ' Civil contim'1a regenpo a es·!}ecie . (arts. 1.197 e 
L20!l), decorrendo dahi como que um conflicto·do .leis. · 

· ·De tudf) isto o unico prejudicado é o· inquilino. · · , ,, 
· Do exposto ·conclue-se que urge uma providencia. imme-

. dinlll afim de evitar. a sítuaçllo qqe .está destinada ao inqui- . 
lino, · porquant.o as .notificações nos termos :dos arts. · 1.1fl7 
o L 209 do Codigo Civil estão sendo executadas e com tod:ls 
as Jll'Obabilidades de victoria ·dado o accórdllo nesse sentido. 

· Pela syrithetica exposi~ão que faz, a· Sociedade B. Pro- . 
tertóra dos Inquil'inos recorre a VV. EEx .. ·submettendo ao 
snbio Juizo da Alta Camara do Poder Legislativo 'as amplia-· 
cõos abaixo no . projecto 58 : . . 

· Onde competir: . ' 
1 

. . ' \ . 
·o· pra'zo' de locncão, niío havendo estipulncão · escripta ·a 

que se referem o art. i • e sou § t • do decret.o 4. 403, de 22-'-
t2 -' 921, será por tempo indeterminado. · 

Onde competir: . 
No caso de novo adquirente de prcdio: que já estejiÍ I•)· 

c ado, não havendo ·contJ·ncl o esc.l'iptn quo preveja o caso, n 
!H'azo 'Pill'a o locatnrio deixar o predio será de um anno con
tado do. dia da notifionoãQ do novQ proprietari.o,;. 

,. 
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. A coinmissão : 
. .Rio de Janeiro, 1.2 de dezembro de .:1.922 • .:.o. José Ferreira 
da Fonseca. -. Demosthenes Gonçalves .Vieira. lõá·quim. --
Dua:rtl.' Filho, - José Augusto Coimb1•a. 

SEGUNDO MEMORIAL 

- · Exmo·: Sr. Presiilei:tte e demais Memnrci~' dó Senado Fe"'" 
dera! -, A Liga ·dos Inquilinos. e Consumidores~ ,associacãó · 
patrlotica e legal, cumpre um dever de consideração levando 
. ao conhecimento de·VV. EEx. a situação·gravissima·qtie se. 
appr.oxima com .os ·despejos de milhares . de familias, que 
nada devem aos senhor1os. . . . . · . ... . . · 

· , E' justo .que o ,Senado dá Rei:mblicà evite a. exaltação de . 
' ~ni~os. P.or parte .de cidad~os ordeiros que ainda confiam no 

pa,trwtJsmo dos seus representantes~ · . . · . · .. 
· ... E' preciso que vv, EEx. reconheçani que o povo, que 
assistin dehamuito ·á derrocada de preqios para einbelleza-
irtetitod a.Capital, nada disse,· rtadü féz,-.nil.da exigiu, por com. · .. 
prehender que os poderes constituídos. erlim constituídos por 

· pessoas z.elosas do. cumprimento de. seus d~yereS'. e mais do· 
que competentes. para resolverem todos os casos que se rela
cionassem ·com il. -trànquillidade pilnlica. · . .. · . ', · · 
, : Actualmente os senhorios gananciosos . entenderam de 

- desalojar os inquilinos .de seus predios, \afim de: poderem 
exigir. maio.res alugueis;· Oril, ·os inquilinos não ·podem satis
fazer a essa ·exjg~ncia; nem tampouco mudar-se, pàr falta de 
casas. Sendo ass1m; que deverão fazer? 'Morar .no centro das 
bellas avenidas da. cidade; interrompendo . o transito, sujeitos·. 
á inteirtperie, e dando ·provas de que .no Brasil so ha .miseria? .. 
Nãó; . . . . ' ·I . . ... • . 

... j., . ' ' 

, . . Isso· ~er,iá. uma prova de falta de p!Ítriotisirto, .cousa que . 
o povo bra.sJleJro . nunca demonstrou, e nem 1 poderá . de-
monst.rar. · · . . . · . · .· ' •. . . , · 

Si os. podereei constituido's .se descuidaram· do. problema 
m'àis imP.órtante que é o das habitações,' deixando que hou- · .. 

d:~~a~!{s d;~~l~~~~~~~~~ntbe u~~~~.iéid~'rif~~ift·~r d~s~~Ja~g~~ .. 
am1gos · da oroem,. ·que sao todos aquelles· qu·e confmm na 
acção profícua dos ·Jegisladores. • · : · · · : · · · ' · 

.. Si. p, _s~riiidô da .. Republic&: nã'o,Jqmâr proyldenciá~, dará .. 
uma. p~ova .d~ ,de~c~so pela sorte. do. povo, do. po;vo . que toma . 

, das armas· todas. as vezes que a Patrla' ·se sente ameaçada .. · 
De duas, tima: ou o Senado zela· p'elos''iiiteresse·s dos· defen-

. sores da Patria, ou estará ao Iadó 'do capitalismo ambicioso, 
. que, 1 em occasiões de perigo, pede passaportes. ; . . · . 

· : Srs. ··Senadores, honrem o·- regimen. republicano.·.· Sejam 
·humanos;. Não nos neguem o· que nos .proinetteram os funda- · 
doreR da Republica. · · . · é'~ . · . .': : · : · . · ·.: · · 

E' preciso que o Senado da Republica proceda com jus~ 
tica, e principalmente no momento em que a Commissão es
colhida nessa Casa para fazer justiça, reconheceu a injus.tica 
dos senhorios. . · . 

Não attimdendo aos inquilinos notificados, ·o Senado com
metterá dous erros: i', desconsiderará a egregia Commissão 
de Legislaoão. e Justioa; 2', dará prova de deshumaJtidtlde para 
com milhares de· mulheres e cri ancas que. ficarlltJ . no meio 
'das ruas á intemperie, sem tecto, e, talvez, se~ t~ão, 

i ...... 
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. · O ganho de causa dos senhorios será uma prova de que 
os pequenos n!io teem direitos, além da demonstração de !1Ue 
·ha verdade na phrase dos .. ricaços, que dizem que "a justiça 
,é o , dinheiro". · · . . · · 

.. · Ahi ,teem, Srs. Senadores, o aviso que faz .esta Liga ·no 
cumprimento de um dever ·a que é obrigado todo cidadã,o que 
zelar pelos inte~esses da Pa lria. . · 

Espe1•amos que· VV: EExs. ·remedeiem tão grande des
graça. F;vital-a, será garantir o direito dos pequenos. e de
fendei-os 'contra, ii ganancia dos senhorios sem escrupulos, 

· inimigos \1o povo; e que bem merecem viajar: sem passa-
porttls. • . . · . . · . . 1 •. •• 

iViva a· Cl)mmissão· de Legislação e Justiça do Senado! ·· 
. Viva .a. Republica! -.A directoria: José Heraélito Braz, 

adwgado. · - Custodio Pedroso Guimaríies, presidente. -
Jo.t!o da Cunha, secretario geral. -Alfredo Borges, f• secre-
1.a~io. - Antonio 'Diogo,· 2•. secretario. - Belmiro da· Silva, 
f• t.hesuureiro, -. Domingos Qarbosa de .4.zevedo, 2• thesou
l'diro. - Joiio. da Silva ·Terra, f• bibliothecario. - Antenor 
Martins tla Cruz Fer1·eira, 2• bibliothecario. - Salvador Fer
nandez. · . . · . . . . 
. · B:~:acl.ameri.te para evitar o curso das acções ordinarias, 
om que, sempre,· os inquilinos· seriam. escorchados, e para evi-

. tar · ns cir.ope!i os, em que ainda se dariam explorações· angus-
. tios11s uos mais .infelizes. dentre ·os habitantes do Districto; · 
exactamente~ :para .evitar pleitos e ·despejos judiciaes que não 
p0dem ser· fellos pela quasi generalidade dos inquilinos é. que . 
. eu p1·opuz a suspensão dos despejos com o caracter de me
dida de t·mergcncia, cujo .objectivo é não-permittir sejam lan
Q'ada~ · á .1 ua ·ou mesmo incommodados por qualquer procedi-
. mento . judicial; . as. familias cujos chefes teem pago pontual-
. mente· O!! alugueis das casas e· conservado os predios. 

O pro,jectn súbstitutivo: por nós formulado, só permitte 
o' despejo em tres casos : pr4meiro1 quando o inquilino deixa 
de · pagar· pontualmente os alugue1s e se esgota o. prazo da 
móra, que. é de. dous mezes; segundo, .quandO damnifica o 
predio ou delle. se utiliza para fins, rmmoraes ·ou illicitos; 
terceiro, ·quando· o proprietario, que tiver uni só predio, deli e 
necessitar para a sua. propria residenoia: · · · · 

· · .Sr. Presidente, hontém foi impugnada esta ultima parte 
. do .Projecto, sob o fundamento de que um pae, por exemplo, 

podia .necessitar da casa 'para cedeJ.;;.a a uma. sua· filha, que , 
·.acabava de casar.: . ·. · · ·. ' ·. . . · 

Resronderei ao honrado oppositor que a propria legi~la
cão civi em vigor, o proprio Coiiigo Oivrl, por elle citado, não 
permittem . o despejo· em. caso desta natureza. . 1 

, As antigas leis revogadas pelo Codigo Civil, permittiain o 
despejo, não só quando o . proprietari-o .precisava do pr.edio 
para si, como para a moradia de pessoas de sua familia. O ao
digo Civil em vigor só permitte, entretanto, o despejo, no· 
caso restricto de reclamar o chefe da familia a sua' proprie
dade para a sua propria residencia, e não para a de pessoas que 
uão tenham economia commum, ql.\e não vivam· com elle sob 
o mesmo tecto. . · , . 
· A lei de 1921, no caso do proprietario reclamar a casa 
para a sua residencia, dilatou o vrazo, fixando-o em seis me
zes, para o . co.so em que elle querra pedir a casa para o men-
cionado fim. · · 

' ' 

.. 
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· · ·· Assim, o, que o honrado Senadm• pelo Rio Grande do No1•té 
'queria ou quer é mais do que está escript.o no. proprio Codigo 
Civil, é aquillo que já foi revogado por' esse Codigo. . · 

· Allega o illustre Sen!ldor que é in.iusLo, em caso dessa 
natureza, negar ao pae, o direito de pedir a casa de sua pro
priedade para ser occupada por essa sua filha. 

Mas, por que, enW.o, esse pae .não antecipa a herança, 
transferindo. o immovol 1\ filha que vae. casar? Por que não 
lança mão desse direito que a lei lhe confere? .. • , . 

Seria muito mais curial que assim procedesse. Mas pre
tender revogar o proprio Codigo Civil para conceder aci pro
prietario um favor dessa natureza é o que as nossas ·leis e os 
nossos tempos não mais toleram desde' a grande . reforma' por 
que passaram. . · . · -
. Penso, Sr. Presidente, que é necessario impedir tambem 

o despejo em caso dessa .natureza; e. devemos restrin!i;il-o uni
camente á hypothese de necessitar o pr,oprietario de um só 
predio desse unico immovel seu para nelle ir habitar. . · 

E vou provai.' porque é que assim pensamos, eu e a Com~ 
missão de .Just.ica. . · · . . 

Ainda esta manhã recebi uma Jong:a carta em que umR 
familia me refere que foi despe,iada sob pretexto de que o pro-· 
prie~ario necessitava do predio para a sua propria residen· 
c ia. Siri1Ulou elle para esse fim quo ia mudar-se. . · 

Após o despejo, pm•a alli enviou algUilB q:~ove•is, d~spaehou 
alguns servos, fingiu habit.ar a casa durante õito diRs, ·justa-

. ment~ o temp9 f!Ocessario para a roalugar· por preço muito .. 
Huperwr ao anterwr. ; ·. • 

Desse modo foi burlada· a lo i; o proprietario absoluta-. 
mente não Unha lneeessidade da casa para· a sua residencia, 
querfa apenas o despeJo para alugar a casa .. a um novó inqui· 
lino e levantar o preco do aluguel. . ' · : . 

Ora, Sr, Presidente,. a lei do inquilinato, em seu artigo 
1:1., dispõe que quando o. senhorio ·níio necessitar· da casa para 
a sua propria, moradia e a tiver' pedido sob esse pretexto, o 
inquilino regressará ao'· predio, sendo-lhe naga uma indemni
racíio equivalente· ao aluguel (le um anno do dito predio. 

· · · Mas, como tanto o Codigo Civil, como a lei do inquilinato, 
r.lio fixaram o prazo mínimo durante. o ,qual essé; senhorio· 
fosse forçado a morar~ na cr.sa; basta. que nella. permaner.R 

· algúns diRs para simular que sat.isfez a exigenoia. l!lgal. 'o 
. · E assim .. •o pJ:oprietario illude. o pensamento da lei e burla 
1.\ vm'lf.ade do legislador na su~ essencia. · · . . . · 

. A lei do inquilinato dispõe que, si depois .de effectuado o 
. liespe,io se verificar qu_e o ~~nhorio·n~o foi residir na .casa, a · 
ella póde regressar o mqmlmo despe,mdo .. Mas; a desneza, o 
rRnsaco, o pre,iuizo. da mudancR slio Anm•més-,";a o inquilino iá 
despejalio, e novamente· alo.iado, t.llrá cjue:·í•ecoinecar· O; pleito 
tlara voltar n. casa de que sahiu. · · · .·.' ; · · · 
· Siollo já r.sf1í inslallado om súRnovâ· residencia, om ·outro 
r:redio, que lucmriio a ordem .socraJ ~'. óllo, em recomer.ar a 

. lucta pam a volta á .. casa de onde .il\sahíü('coin o fim do hnbi-
. lar um prcdio cuJo propricl.ario ó :seu; inimigo o continuará 
. 'em !neta aberta com. clle ~- . >. ·; ' . 

·. Parece que. ao. syst.om'a da lei do inqu ili!!al.o que pormit.t.e . 
o re~rosso como penalidade no srnhorio, (I preferível o. soht
c!lo.· n~orn r.stnhclecidn. o na qun.l so rlispõc ano (l senhorio, 
nnc aller.mr qull nr.ccssitn rlo prrrlio pnra n snn propria rcsi-
r.!rrncln .f.cr:\ pr,lvinmenlc ele dnr essa prova. · 
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Dé modo que assim. se estabelece o juizo contradictorio, . · 
11 o inquilino póde, por sua vez, demonstrar .que o senhorio tem · 
mais do um predio, que está bom installado, que nlio precisa · · 
de nova moradia, que· csM. muito bem na casa que habita, · 

"que dispõe de cenbenares do .predios, e. o juiz ficará habilitado 
'11 indeferir o pedido de despejo. · 
· · Vê-so, pois; que pelo systeina estabelecido no.· novo dis
pQSit.ivo se evita o aobuso dà simulação do reg1'esso do se
nhorio á sua moradia; porém, no caso de simular· que. pedia 
a casa por necessidade de habitai-a, e apenas fingindo que 
r.ella foi_ residir, o systema\Jstabelecido no presento projecto, 
o qual dá ao inquilino o direito, por sua vez, do provar quo 

· o senhorio não 11ecessi ta, de facto, do predio para a sua pro- · 
pria i•cilidencia, ou por·quo disponha. cJ.e ·mais de um prodio, 
porque habite em ()asa propria, porque não possue um só ,pre
dio, porque está bem onde esM, e ahi :se ,.enconttll perfeita
mente ii vontade, . porque·· nclla habit.e ba tanto& annos, que 
j·á possuía mais tal on q'ual outro predio, que n!o quiz ir. 
nolle morar;· dispQndo .ainda de out1·os ·para onde ·possa ir, 
que. até possui a predio ond<! morava c que o vendeu, ~ assim 

. nã9 .necessita da casa pedida para nella ir morar; Em· todos 
e~tes casos, que exemplifico, não sendo uma completa enmoo-

, ração; o jUiz terá pleno conhecimento .do dolo,· da .ira:ude, da 
imperUnencia por parte· do senhorio, denegará o despeJo,· e o 
inquilino não soffrel\'\ desgostos, não. tel'á o grande abalo de 
st> ver lançado. bruscamente á rua, abandonado á caridade pu~ 
blioa, para que o acceite de favor ou de ir habitar outra casa 
multo mais 1 cara, sujeitando-se a todas as extorslles. · . . · · 

Para o inquilino ·violentamente despejado, é iUusorio. o 
.. :·egres~o .á casa, não é compensacão, pórque a indemnização 

oorrespondenta aos nh1gtieros de um anno, em muitos casos, 
n.ãó satiRfaz o damno causado, nem o moral nem o material, 

Julgo, por isso, preferível o systema agora est~tbelecido 
neste substif.utiyo da Commissão do Senado. · . 

. E esse systema tem por intuito estabelecer o debate e a ., 
controversia, antes do despejo, pois o pensamento da lei é não 
permittir que quem dispõe do mais dé um. Predio,. quem não 
necessita . <la casa que' per.! e para a sna moradia, possa des
peJar o inquilino, ~ob o pretcxtp de querer o predio· para a . 
sua propria residericia I Não I Quem tiver ma:is de um J!re- · 
d:o não .pôde pedir, por ganancia, casa habitada pelo seu in- • · 
· quilino a_pretexto de nella ir morar. Ha pessoas q1ue possuem 
centenas de predios e avenidas, que contcom centenas de 
quartos e alojamentos. · : • 
. . Si nós 'não tives~cmos dispO$lO o que IC!ispuzomos no pro
jeol.o, essas pessoas iriam, nn sua qualidade do riquíssimos 
proprietarios, pedir to~as ossas casas, todnA. e~sas avenidas, 
todos esses quartos, todos esses .commodos ,o nloJa~:nentos para 
sua residencia. 
· Teriam ·esse direito. . 

O que nós quoremM evitar é aqtiillo qúe. nós chamamos'! · 
na nossa tec.hnica, o abuso do direito, isto é, a pretexto de usar 
de um direito, que lhe. 6 materialmente cstatuido, que oslá 
consagrado na loi, o illllividuo pratica actos que, na. sua essen-
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' cia e· na sua suiJJstanc!a, são contraries á moral e ao proprlo 
pensamento juridico, á eqruidade, á justioa. . . · . 

Ha cousas que· as leis permittem, mas que se n!to devem 
fazer. · 

Não quero dissertar, fatigando o S!=lnado, acerca do as:
sumpto, emittindo :opiniões, doutrinas e controve.rsias sobre a 
these do abuso Ido direito. A Casa conhece perfeitamente a 
questão, sabe que esse seria um caso dM mais. perfeitos de 
<t abuso do··direito ) . · · · · . · . , 
· ·· . À llreto#o do estar ess~ direito consagrado na Iei, \> 

mesmo senhorio pediria de uma só vez, ao ·mesmo· tempo, 
centenas de casll-~ para '\ .su9.' propria residencia, e não Iria 

' ·' · afinal morar em nenhuma dellas I Lançaria á rtia :todos os, 
seus inquilinos que, em sua quasi universrulidade, ~ão hom'ens' 
pobres, ignorantes . da . lei, sem recursos para constituir . pa
trono, sem meios J)ecuniarios para sustentar. um pleito judi..; 
c!al, na im!\}ensa âesigualdade de fortuna e dfl c.~ndição so• 
,cial, nessa luta Mntra os seus. poderosos adversarJOs, Veria-: 
mos .rep.oV'ar-se um o~tro escand~o, umr outr~ processo· ,dfl 
soph,rstJcação. Ter~se-m creado um novo meiO, para burlar 
a lei •. · . . . . . · . . 

0 qU•B , queremos é , g~rantir. O inquilino, durante anno e 
· meio, é o direito de não ser despejado desde. que pague pon

tuahriente ·.os alugueis, não damnifique o predio, nem deJie 
. . . use para fins immoraes. O proprietario 'só po(ie pedir a casa · 

para sua propria residencia, si, dono de Uln SÓ predio, delle 
nece&sitar efféctiva,mente para. a sua residencia. Neste caso, 
cede-6e ainda a uma razão de fol\la maior. Ambos .. necessf;.. 
tam evidontemente do 'predio; àmbos teem de ser abrigados; 
ambos· teem ·necessidade de resguardo; ambos nedessitam de 
,Jar; e a. lei confia esse direito exactamente áquelle que, além· 
da necessidade da habitaç~o. possue em. seu favor o titulo do 
domínio. E', portanto, ainda. uma ;Soluç~o inspirada . pela 
mesma regra de . equidade social. . . 

· Dado o conflicto de interesses 'Jegitimos, a, lei acode . em 
·:favor 'daquelle que tem, do seu 'lado! o direito de proprle-

·, .dade. · . . . · . : . . · · . . . . · . · · 
. O que se quer não é, perseguir o proprietlü'io; mas pOr 

um limite á' sua exigencia desenfreada., · . . . · 
. Vê-se, poi~, que o intuito da lei é resolver, com o cara
cter de. ~mergencia, por ilm . I: imitado prazo de tempo, · uma 

. gra,ve crise, que pode determmar "uma extensa· calamidade 
· social. . · · · . ·. · . · .:' · ·· 

MaJs de' uma vez tenho dito aqui: na: 'tribuna, quê já n!lo 
se trata mais' de 4. 000 notificações .. As ·:cifras do . honrado 

· Senador pelo Rio~_Grande do Norte já .n!lo!.s~o hoje a expres- .. 
. são ml!-terial da. ver~a,de estatística;. potq\i~, após a publica

ção feita. nela. A Notte daquella •estatisticai,.após o :momento,. 
em que o honrado Senador. colheu -os -seüs':dados em juizo, 
os pedidos de despejo foram ainda màis::se· avolumando. · 

. 'Já. fiz vêr que; em muitos casos, timo. só peticíio, valen
do, portanto, nesta estatística como simples unidade, contém, 
e~tretanto, ~otificaçõ~ a cep.tef!aS de pessOas, porque · ellas 
d1zem respeito a av:emdas mteiras, 1f travessa.s 1nteiras, a 
heccos inteiros, á ruas inteiras. · · 

Por outro lado, si attendermps á circumstnncia de quA 
em cada llma dessas casa.s habitam duas, tres, quatro e atá 

• 

' ' 
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dezenâs de . pessOas, pois as familias, . em regra, quanto mais 
" pobres, mais .numerosas, a cifra dos que · e.starão ameaçados . 
\'1 ·âe despejo attinge a algumas. dezenas de m1l.haree. ~ · . 

. Pergunto eu: a expectativa desta calamidade nao Im
pressiona.rá a opinião ·pu!Jlica? p risco dess~ d~mn~ não pro
vocal'lá uma grande emoçao? Pois essa emoçao Já nao está re
flectindo eni todas ás reclamações, nos. jornaes, na, tr.ibuna do 
Parlameritó, nestli: mesma augusta Casa,? .. . . 

. Não temos os meeti'ngs n~ste momento,· os .. prestitos 
nas · ruas, inas, attendámos as. circumstancias, estamos . em 
pleno, !lStl!do de sitio; . .. · . . . . · . · 
. 1\l:às,, guando , c9mecarem os despeJos, quandp os · cacaré,. 
cos dos infelizes · começarem a ser lançados, á forca, á ru·a, 
o~ ... P~Ím~iros,. IlJO:Yimentos ··de .. resisten<.:ia . materiàl ,'pão·· ·de 
VArificar..,se,: p, r.~xemplo .ha !le .contammar · a população; a. 
solidàrie'dlide dos oútros Iiobres o infelizes, ha de prestar· 
aos despejados, nel)essariaii:Jehte, um concurso, que · nunca 
f~lheu .para a~ classes . .feridas, noS'. s~us mais nobres ·. sen- . 
t1mentos .·e nos . seus mais. caros direitos, nos d1a.s de gran
·des . affli<)ões. e .. de. grandes: amarguras. Esta solidariedade 
hn de vir. fatalmente, . porque , ella . despertá muito mais 
depressa às eiierí!i6s: e a reaccão papulare~ do que· nos 

: ifrandes' casos de crfse .. politica e nos gratides casos de agi-
taÇão ,.partidária. , · · ..;, , . . . · · . 
· ~ · .Ali i se. colligam.Jod,as em .. torno .. da causa da pobreza e 

do soffrimento, rapida e .energicamente. · . · . · 
, · ·. D.e. que lado. estará n classe mais . numei:osa, de que 
lado estará . a maior forca? . . . . . . . ·· . , . 

. Queremos acaso chegar a dias sombrio3 ? Querem che
gar .ao ponto de. lançár,, á rua, marnL. mflitari, :tOdOS esses .•· 
desgracados, . emprestando-se as bayonetas ·do nosso .exer
.cito. e da nossa' força policiil:l para âpoio1 d;1s ' exigencias e 
ganancia ç&pitwlisticas .? . . . . . . ' . . . · .. · · . 

· Pr11star,-se-hão os ·nossos soldados ··a dar. mão forte ás 
exigenoias do capital, que não qu.er ced!:lr um pouco, que 
.não . Quer transigir um. pouco .11os.séus lucros ? .. · 

Não se tràta, Sr. Presidimte de garantir· inquilinos q11e. 
damnificam. os predios ou caloteiam ·. ó !leu senhorin· 

· .tráta-se ápE:m~s :de·.evitar _a.. manobra· com· quo se · estâ 
bnrlandQ a !BJ •.. · .. · · . . . . 

Até este momento,. illrieatados, talvez, 40 ou 50 mil ca ~ 
ri ocas. de se. verem ,jogados. á. rua. a sua. situacão . resulta dà 
;proJ!ria falta de. ~ig()r teÇhnico, dB;' proprià fàlta de .. compe

.. ~.enoJa. do . Poder . LegJs!ntJvo, red1gmdo . leis amb1g'uas e . 
mcongruentes.. • . : . 

' .... ;m:. c~rto que .a ,lei,.dispõe qu~ a~. hoi.i~icacões.'pará a . 
·.elev~ção de .alugue~~· ,~6 ,pode:n prod'uz1r .eff~:ntos dms annos 

·. depo1s tle. ii~trlirem cm cartorio as certidões de intimação. · 
, .. ·.~e a le1, por outro lado; pr,orogou por um. annri os con:. 

.tralltos d~. lopncã.o e n_ão. vermJt.J.u que a elevação · de· alu
~ei~. pude,ss!l opera;r-se senã\:t .dois annos depois das · noti~ 
fJC.acões, SÇ os tas não podem. ser feitas senão I tres mezes• àn~ 
tes ele exp1rado 9 pr!JZO da prorogaç[o, o! aro . é· que o pen:. 
~l1me11tq , da· lm fo1 . estabelecer-se o statv, quo durante 
tres nnnos. · 

No primeiro anno ningÚerri podebi. ser inquietado . 
nem para despejps nem para a elevação dil alüg'ueis, Tree 

. I , ' , 
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mezes antes de expirado o prazo da primeira porogação 
. puderam os proprietarios intimar os inquilinos para scien

cia de que ~riam elevados os. alugueres para . dahi hil 
do 1s annos . . 

· •Sae-se a. chicana por uma tangente, inventando n noti
ficacílo para reclamacão dQ .predio I Bem se vê essa confis
são expressa no livro do advogado -Candido de Oliveira Fi
lho, que· foi quem .lançou esse germen de. .discordia, e dos-

~ }lertou c excitou as ambições dos senhorios aconselhando·• 
. os a fraudar a· Ici I · ·. ·· ·· 

· Já foram lidas desta tribuna as suas palavras, pelo 
Vica-Presidente da Commissão de .Justiça, Sr .. Eusébio de An
dr~de •. Para· cortar novas duvidas e r.v.1tar ·que a chicana tri
tlmphe, para tranquillizar todos os espíritos, o Congresso -Na.; 
cional não .póde deixar de\ decretar uma medida· que tenha, 
muito claramente, por· fim- evitar um ·novo e grave perigo pu
blico com o desrespeito .. do seu proprio pensamento .. 

_Si o Congresso não permittia a elevação de alugueres sinão 
dada. dahi a dous annos após a notificaçãq; Ri elle 11oncedia 
a prorogação por ,.um anno, como se ente"der que ficasse nas · 
rnãos dos senhorios áquillo que era ainda peor: o direito de . 
despejar um inquilin'p para,. em. seguida, augmentar o aluguel 
a uma nova v·ictima, isto. é, doils malefícios envez de um só? 
· Tão a·bsurda, tão .odiosa é essa interpretação pela violencia. 
que em si contéin, pelo seu contrasenso, .pela sua immoralidade, 

. que .duas regras de ,interpretação assi.m nos forçani.a concluir 
que ella deve ser repe\llida. . · . · . · .· . ,.. . . · 

Os_ ,juizes . n~o podem· de~retar, despe,jos em casos. dessa 
nature1a. os· JUizes não são mstrumentos de oppressão. Nos 

• casos de omissão e de_ imperfeição da lei, .não lhes é licito se 
. recusarem ás soluções '>humanas e· equitativas. "(}uod in le-. 
gibus o,mmissum· e4t, non om,mittetur religione judicantium". 

. O que. nas leis é omisso, não escapa á missão do julgador. 
Não ficam os ,.jujzes inhibidos de exercer ·a sua sagrada magis-
tratura. . 
· · Todos os páizes .do mundo, tod.os, sem ·excepção, onde , a 

·crise se deu, quizeram resolvei-a de um modo sabio. Todos os 
paizes quizeram evitar o perigo. , . · . · · · . · 

. Aiuda este anno;·na.'França a lei de 31 de março pr.oroga 
por nove annos os contractos dll l'ooaçllo escripta . ou verbal. " · 
lei franceza resolveu, de accôrdo com a doutrina, o Im!smo 
ponto de duvida aquitantas vezes s~scitado.. . 

Tem-se. pretendido que as notificações crearam direito 
para os senhorios, mas as notificações ou intimações nenhum 
direito criam. O ·simples despacho do ,juiz :ordena··a citaçDf.l 
para que o inquilino conheça os. desejos ou a~ intenções_ do 
propriet.ario. Não. é uma sentença proferida em·. juizo. conten
cioso; não é uma decisão passada. em julgadó, d~finiUva e so.o 
boranameiite. , . · ·, . '· .. ::::: ·· · 

Onde, pois, entender-se que as notificações crearam di
. rei to adquirido e as, leis do ·l.iongresso nllo podem prover a 
respeito (lo caso de ordem é de necessidade publicas, pela cir
cumstancia de haver apenas intimações, que não são feitas em 
acção, mas cm simples pr.oceso de ·caracter administrativo, in
timações de que nem. siquer teem recursos os interessados. 

·.pela simples. razão·· dé . que ellas nüo abrem . instancia cm 
jui~o ~ontenoioso? 

. ; ' 
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· 'A lei franceza de 31 de março deste anno dispoz, no seu 
a~t.l ·.1°_!, . '.·· ~ ·, .:--· ' . . 

" 
. . 
"Salvos os direitos resultantes de uma decisão ju

diciaria, tendo adquirido autoridade de, cousa julgada, 
ou de um accôrdo celebrado entre as partes, o ponto de 
partida de prorogação concedida aos locatarios, pelo ar
tigo 56, de 9 de março de i9i8, completada pelo art. i" 
da lei de 23 de•outubro d~ i919, é fixado em 24 de 
outubro de i 919, para os arrendamentos expirados· an- -

. teriormente áqueUa data o· na data da expiração do ar- · 
· ' rendamento pat•a os cjue vierem ou tivet•em de vir a ex-

pirar posteriormente. ' . · . 
Para as locações verbaes, a prorogacão comill(ou a 

· correr, tenha ou não sido convidado a mudar-se o loca
tario, no primeiro dia: do termo que se seguiu á notifi- · 
cação feita por carta ou acto extra judicial, da von-

. · tade .do locatario e de . favor lliProveita~·.:se das leis 
1 acima indicadas.·· Si a notificação foi ieita anterior-

. mente á 24 de ·outubro de 1919, a prorogacão não cq.. 
mecou a correr si não· a partir desta -aata. ;Todavia, 
a dita prorogacão não poderá ter como effeito ·pro .• 
longar o arrendamento ou a loclllção além .de . 9 annos, . · 
para· as casas de habitação, ou de- 15 ·amios .para as 
ca.sas commerciaes, industriaes ou profissionaes,. a1 
contar de. 24 de outubro de 1919 .• :. ,•. · • 

·. 8i eeta. l(li é d;e 1 de abril. de 1921; si proroga taes loca.:. 
ções por 9 annos, isto é, até 24 de outubro de 1928, segue-se 
que 11 lei franceza concedeu uma. prorogacão de seis annos e 
meio cm ClljSOS dessa natureza; A lei franceza fixou o prin
cipio de que só constituiria. direito adquirido. 'l)nra as ~rtes 
(i casr em que já houvesse uma .sentença definitiva passa$ · 
om julgado; -com o caraéter de soberanamente Julgada, ou um • 
contl·acto celebrado solemnemente pelas ·Partes interessadas. 

Em Portugal,· a lei de l910 foi modificada pelo decreto · 
n. 5.411, de 17 de abril de: 1919; na Italia, o dec~eto ·lei de 
22 d., janeiro de 1921 ordenou igual prorogação; na Argentina, ·· 
como no Urugua.y - ·c eu já discuti aqui esses <:asos, àmpla
mente. durante o anno pa~sado .- as leis. de 17 de sot,cmbro 

. 1111 19:l1 e 1 de junho ·do 1920 já. concederam r.rorogaoões de' 
J.Ocaoõcs ou arrendamentos ou' já' fixaram de ·modo certo o 

. padrão· de. aluguel, inalterã.vel para o futuro, por um certo · 
·tempo, determinando fosse esse ·aluguel o que em determi- · · ' · 
.nada data,·· no PI!SSado,. havia sido. · . . · 
, Noutr()s casos, como. ria· Allemanha e. na IRussia,. se pro.;, 
cedeu á requisição da habitac·ão. Só· na Russiu; é :.que· houve 
o sov;'etismo.' · 

Na Rassiti, o.s conselhos de operarias e soldados, com 
os drllegados e commissarios communistas, re'luisitavam e 
flistrihuiam as casas. Na1 Allemanha, creou-sé em Berlim 
uma commissão especial para a requisição de casas e distri-. 
buiçiirr· de al.oja.mentos, sendo até as pessoas que moravam em 
:mas proprias casas, obrigadaR a ceder a parte · do que não 
necessitn,,am ou não habitada, pilil'a abrigar aquelles' ·que 
fossem enviados pela .ditQ._, .comm!SSÍÍO Ol'lOil.rreJ;ada. :de fisca
lizar .c dist.l'_!!:mir habit.acoes. :-\ssim, ~c uma pe;ssoa, !O§!l.B. 
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. quinn . fo • .se. habitava; um !'lredict. onde havia. dpus ou tres 
·aposentos, duas·, ou .,tres salas, dous. ou tres quartos· de~oc
cupados, a· autoridade publica. se acreditava. no direito do dar 
-- e dava -·· esses aposentos ai quem necessitava de 'aloja-
,mento" . · , · . ·· . 
· Ha, poie, o systema de requisição dos immoveis, de que 
lancaram mão os ,p.aizes • em guerra, nos casos d.:J calamidad'e 
publica, e de que depois se. valeram os . governos da Russia 
e da Allcmanha; depois, o da . fix:acíío. de alugueis, durante 
r.erLo prazo, dentro :do qual não pódem l!llr alterados de modo 
algum, 'inde;pe!fdentemente da. vont!lde' do .locador e do loca-
tario.· ESte ,Póde mudarLse, póde sor substitujçlq, mas Ot alu- :. 
gu~l é sempre .. o mesíno. · · 

O p1•eço segue o immovel. · , . . · · · . · . · 
· Ainda hu. o da fixlll.)ão do aluguel ·cte .tal data, para vale~ 
d!hi , por de ante. . . . · .· • · . · · ·. . · . · • 
· . Ifa ainda o systema de fixação de renda, proporcional 
âo valor da' edific'aç,ão segundo o qual .não se possa. cobrar 
·de ·aluguel mais do• que tanto ou quanto sobre o valor. do. 
immovel. 'E' o systema da lei Suissa ·que, entretanto, 'ainda 
fixou mal(imoo para· o valor do ,wluguel. · •· · · 

. · 'l'entou-se, entre. nós, ·com o ,projecto que o ·Senado re- .' 
·jPitou, um 4• systema, o da conversão em: ordinaria da acçãG 

, · · surnff!ari~ so~re· contractos cte· 19cação,, isto é, o despejo qu.e -
,, .. no nosso ·Codigo Civil e ·nas nossas leis' de proceS!JO'. é a()l}ão . 

I 

summari.Ssima. ·. · ' ·. · ·· .' · · ·. "· ,'.\' ·· · · '· · .. · 
·.· . 'outro ~ysteina. 'alnda existe,. e é o d~ suspensãQ de des- ~ . 
• p.ejo, ~o quaf t.àm.•lanc.ado mão alguns .pai~e·s, entre. os. qu~es 
cJtllr.el a .Franca. Por. esse systema o. despeJO par11 as frunih!IB 

' dos ~ni)bilisados e para. ' os woprio~ m<tbilisu~ps, silo s.us-
,pensus. :: . . . : , . . . . . · .. · ·:, : . . . . . · 

· . · · Além . disso, na •Franca, . por uma combinação entre os 
·:...' "juizes, .~. reso.J:veu nllo' G!lBPIIChllir nem rc~eJler nenhuma 'pe- .. 

· tio~o de t(Jespejo P~lll ~esmo ·q!l~tn~o. ,os .predios fossem 
~ accupaqos por farnll1as que não tivessem o chel'e ou qual_que11 

I)Ut!'O ll),embrq. !)l!)b~Jisaqo, · . · : .. : :. ' ' . , · · · -
- · .. · ·.·. Na Franéa se praticou o systeina de suspenslio de d~sbe- : 

.Jo.s · sil,llultsneamente oóm' o da prórogação.: ·. ··. · · • , ' ·· 

. · .O p• · .sys~~IiJa . é. o de :Prorogação, insti tüido pelas ·Jeis _ 
·franceza, ·ttabanna, · mgleza e' portugueza ·e · na propria ·lei 
brasileira. · ·. · ·•· :.• ·:·· .~ ., .; ·· ...... · ·· •·· 
· • ·· A 'lei brasileira. de 22; de dezémbro ·de 1921· permitte 'a 

.. . prl>ro!!'iicão · por· um anno; ·atitomatieai• independente i:la. vontade 
• dn proprietario, · , ' ·· . "~'it · , ···, · · · : ·· · 

· · Não . está ·ahi uma · restricçiió'~iáó. :i;lireito do senhorio im
posto eo!llo uma necessidade ·de:ol'delll'.publica?. · · ·' 
· Quem proroga por· um anno;.:não pode prorogar por mais. 
1.8 me~es ou dous .annos, se pensistem· as mesmas •causas que 
determinaram· essa. prorogàçüo,()u· se· essas circurnstancias ··se 
aggrnvaram,' e se o perigo se avolumou? ' . . ·.· . 

· ·· · Além desse, Sr; Presjdent.e; ... àinda existe o setimo systellla 
·-:- ~ 4a · repressiiq penal. E' a>.•fig'Ura da e~ploracão 'Uioita 

. .lnstitUida-pela legislação fr. anceza e que tent~1 implantar eptre 
· nós apresentando uma· emenda tão· injustamente, - digo com 
6 dev1da v_enin ·ao .Senado tão desarrazoadamente ·rejeitada po~ 

. asta es~agia; Cnsa·, . .. · 
. . . ' 

/ 
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Tem-se usado na França dá a~ão penal por crime d~ «es- , 
peculação illicita:. contra . os que ex:v.loram o commerc10 de 
alugueis e da locação das •casas mob!ladas. Não só na Fran
·ça, como na propria ·SiUJissa se decretaram medidas de preven- · 
ção e de repressão conbra·.abusos· dessa natureza. Nos Estados 

, , Unidos ·mes~o, _leis de restricções á propriedade,.para solver o ·. 
caso de habitacuo, ,foram v_otaílas. . -• · · . 

Os trlb~naes fed'eraes, convidados a se. pronunciarem sobre.· 
a constitucionalidade dessas leis, ·é certo, ·tem , variado de ju- · · 
risprudeneia; r • ' • • ' • ' • ' " • ' " 

· : · Em tres casos, .foi deCidida a vahdade de leis dessa natu-
·. reza e em um ou dous, a sua nullidade. • 

A Jurisprtidencia tem vacillado; mas, vacillou nos Estados 
Unidos, não só em l!'elação a. medidas restrictivas, contrarias á 

'concepção do absol~tismo da propried.ade, como em relação· a 
todas as leis e medidas de ordem social. 

, O :~~rofessor Lambert -estuda em !Um livro sob o dtulo -
O Governo dos Jwi.zes, .ou a Legislação Social nos Estados Uni
dos), . todos os problemas, todas as controversias do Direito 
Constitucional, em· torno da legislação· social, das c· grandes 
questões' sociaes, das leis contrarias aos monopolios -e aos truát • . 

- ·Todas têm sidõ ·,combá.tidas 'tenazmente em nome da li-
berdade do cqmmercio e·~a industria. , . ··.· ' , · . . ·. 

''A 'Jurisprudencia tem' vacillado. Ora a r maipria, ora' a 
minoria da · Silpreina · Côrt,e, tem.· julgado constitucionaes, as ' 
leis relativas a fixação' do salario, a :fixação do tempo de tra
balho, ao syndicato operario, ao' contracto colleótivo de traba- ,' 
lho, ao direito. de· greve, a 'limitação do preço do pão,• a limi- · . 
tação dos preços dos cereaes ,e dos generos de :primeira neces- . ' 
sid~d.e, ás· medi~~s ·de hygiene da !labita~ão, da . hygiene das 
offiCmas, da hyg1ene do trabalho, da hyg1ene escolar; da hy-

, giene social. em geral, .taes as _prohibitivas do liso do alcool, 
emfim~ não l!a uma só lei que fixando .a realização de um pro
sramma pti:~im social, de, um fim superior, nã~ soffresse desde 
logo' nos tr1bunaes ·norte americanos,·· um. vigoroso.· combate 
em niune. d~s velhas int~rnretações; em nome dos velhos te~-
_tos do DireitO ,ConstituciOnal. · · · . ·. · . . . · . 

o SR.'' PREBIDENiE 2..' Lembro' ao nobre' Senador' que está 
. dada a ~orà. doexp~~iente~:.. · ·. · - .·· , . · . 
· . .o Sa. 'rruNEU MACHADO L. Sr. Presidente peço a V. Ex •. 
que consulte a~ Senado so~re si concede um quarto de hOra d~ 

·-· · prorogação,. afim de termmar 'as. observações. ' · 
·· . O Sa. PRESIDEN:TE --·.os senhores que· approvam ·o pedid.o 
·que acaba de ser fe-Ito pelo Sr. Senador Irineu Machado, que1~ 
ram levantar-se. (Pausa.) · , · · · · ' 
, . Foi ~pprovado. , , .. · . , , . 
· Contmua com a palavra o Sr. Irineu. Macha:do ,, 

O .Sa. IRINJW M.~CHADO (continuando). -.Estava dizendo 
qua a chamada - legislacão social - tem sido, em todos os 
seus textos, combatida e. impugnadlt·. Não ha texto da Consti~ 
tJ!iCão -norte-.americana q'ue não sirva de amparo .ás interpreta
coes contrarias, ás novas correntes do pensamento, ás novas 
conr:epcõe~ da hum.anidade, aos direitos do trabalho e das clas-
ses opera~ ias. · · · ," · 

._,,_ 

.·· ... 
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·Todas as loeisorclaLiv.a!j ·ao s_yndicalo,_á fixáção do tempode 
trabalho, ao direitO de greve, a repressao dos írusts, dos mo
uopolios, . do contracto conectivo do trabalho, entl'im, todas 

o todas, enpontram immeaiatamento a éitacão de um artigo nÓ 
· codigo constitucional norte-americano, para · se1• opposto á 

evolução das idéas e .ao progresso. -
· · _ No começo, a jurisprudencia repelliu; . depois vacillou 

porém,_ v ao . aos poucos aoceitando uma a uma, as novas í'or-

:"-. 

.I 

mulas, as novas idéas da Humanidde. · · 

::lo os tribunaes ·norte-americanos e sua jurisp~udencia 
pudessem pôr um dique a essa avalanche, a essa corrente·_ 
mvencivel do pensamento, aos impulsos do progresso, ao 
triumpho inevitaveL da evolução humana e das causas .piei-. 

_ teadas pelo trabalho, das causas ·em que lutam .os operartós. em 
, defesa do seu pão, do seu lar, da: sua remuneração, do seu 

- suor, dos. seus direitos civis, politicos e soctaes, elles teriam, 
.por. algum tempo, apenas, adiado a applicação das leis. Mas, 
se persistissem, teriam .feito irromper . as mais .tremendas 
!nundações, teriam provocado a revolução áoci.al. o - _ __ 
. ' Na ,propria jurisprudencia norte-americana,; em· materia 
de locação de pr.0dios, já se'•.tem vacillado; emboz:a as senten. 
cas, que amparam as leis restrictivas, decretadas no interesse 
publ.ico, no interesse da ordem 1social, sejàm mais razoaveis, 

, . mais acceitaveis e, até, em maior numero, do que as cóntra
rias. Estou alludindo á essa circtimstancia, para mostrar ao 
Senado que não ha nenhum paiz do mundo . onde, em todos 
os ramos da actividade jtiridica, tcontra todos os esforços do 

. trabalho, contra os esforços do _ progresso humano, tenham 
· deixado de ser inv·ocados. as tradições ·e os textos rijos, na sua 
seeca in\erpretacão, na sua arida interpretação, _ · contra a. · 
adopçã6 e a acceitacão dos prinóipios modernos, das conse
queneias da -evolução humana. Em toda a. :pa·rte; onde as leis 

· e os tribunaes não se adaptem e não decretem sentenças que 
acompanhem essa evolução, clles terão feito obra. r_evolucio
naria, não. conservadora, ·terão precipitado os ·acontooimentos · 

·- ·e provocado as explosões da propria. forçai'_: . ._·. _ 
. , • . I ·. ~ 

Felizmente, as chamadas leis de emergencia; leis restr.i
etivas da propriedade· é do's demais .direitos,. como. os de. 11:

.iberdade de. eommercio e de . ljberdade de industria, todas 
teem sido, na generalidade dos paizos, cumpridas e execqta
das, até em relaoão' ás medidas sobre ci inquilinato e a ·.es-. 

• tabilldade do lar, contra as . extorsões do senhorio. E'. im
. menso, -~ incessante e tão ·,va~tn: -.qanto possa estender.:se 
' a actividade do homem, o .. cõmbafJe; o prelio, .entre as tradi-

ções e. as aspirações do' . .futiu!o;' :.entre .. o,. conservador, ·o tra
dicionalista, que não se. 'adaptam .tis necessidades humanas, : 
que não ouvem o's reclamos da liberdade nem da Inimanidu- o, 
de, ·que não transigem, que nüo te em piedade, que não · 
ncceitam os princípios da equidade. e da ,justiça so·cial I O 
trabalho e o esforço dos póderes publicos devem· ser sempro 
o· de conciliar as aspirações dd,futuro com as LJ•adições ·· uo 
.passado, nessa immensa pugna ·entre o individuo e a so
ciedade, !lesse immenso prelio entre a tradição e o futuro, ' 
n~~sc .. immen:ip co~ll~te entre os qous gt•andes principiá~ dli 
auto1'1.Clade e da ltbertlade. . · 

,• 
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o O 



.. 

• I 

.. ·~· 

, 'SESSÃ~ .EM 2Z DE DI!!L!ilMBliO DE :1922 • JD3 

. Qual o esforço do ·homem de Estado sinão o de conei
liar .. a .ar.plicaciio das •leis que lg'arantem a liberdade c'om as 
leis que .investem de poder e de ifunocões as. autor~dades ? . 
· ·· \Do mesmO: modo' que a tentativa e os esforcos para evi
tarem o exitO: das revoluções 'consiste em eonoiliar a auto
iridade com a lihel'dade, assim tamhem nos seus novos as
i()eotos, · IJ .problema universal . é rJ de procurar as . formulas 
,inteil'medias entr.e as exigenoias absolutas do individuo e as 
I!Xigenoias e os dire~tos de colleotividade. · · . · · . p 'grand~ dev_eil' dos .·homens de Estado oontemporaneos 
está l!m ou:v1r nad ·sómente os clamores individuaes, mas 
tamhom .os reclamos das collectividades.. ,. · 
: . A missão da sociedade não é s~ente olhar para as 
cellulas que a compõem, não é. esse trabalho de analyse 
~urado, impiedoso. .Ell,a olha ~~m para úidà .o. seu con:
•l•.mcto; para as ex1genmas e o's d1re1tos da collechv1dade que 
.é a expressão do cpnjuncto de tudo quanto, ém uma oolla- · 

· ibrJracão . effic~ente c generosa~ trabalha pelo desenypJvimen
to da humamdade e serve •ás leis do progresso.1 · iO projectd substitutivo 'que apresentamos representa, 
ne:ste momento, uma f16rma incompleta, uma faceta do· pro

. blema, mas ainda· assim é -uma affirmacão desses senti
mentos de concordia1 é · uma realização desse esforço com

·1 mum para· que a. soc1edade não. seja a madrasta dos infelizes 
. a o. feroz soldado ;vigilante, o gendarme.armado, con~ o.& que 
não tenham pão, não .tenha~ lar, não tenham fqr;tuna e nãa 
tenha:m venturas! . 

. ·Minhas palavras são, neste momento, Sr,,, Presidente, um. 
nr:peJ.Io. . á oonsciencia ·do. Senado para · que ·em; · um gesto ·de 
jastica social vote .o. p~ojectc qu& é um ·esforço genero,so para 
e'Vi-tar que ,se agtrrave o conf!icto entre os interesses do se se·" 

!thorio e· do inquilino. E' um esf~o para a rlialimção de 
ttma certa equidade social, para a pratica do. dever do. Estado 
o da comniunhão, que não péde ser o roldão a esmagar, todos 
os debeis e fraca,s, antes ha de ser a affirlliaCio de que existe 
11m conjunoto de no.rmas para sexwir os interessll& ~ direitos · 
da colleotw.idàde · e ·tutelar, dentre estes, aqilelles QUe . real-

' m.ente são os mais .justos, porque representa.in o maior, ~o~i-
.mento., .a maio.r 'ní)oessidaatl e a maior affliocãol . · · 

O projecto ·contém medidas· de emerg'enéia, PO.r :1.8 me
zcs apenas,m·as realiza· um dever da Republica que não tem 

· p0r fim abrigar somente .os direitos absoluto.s de ;Propriedade; 
mas amparai' tambem .o cidadão nas crises e nas difficuldades 
contra o perigo de. se vêr sem pão.· e sem lar. --· . · . · · 

iEspero que o Senado, dando o. seu vo.to á ·medida, tenha 
cozuprehiendido que ainda existem nas camadas m.ais Prof:un:
dns da sociedade, l!omen~ que labu~anr e se .. es!'Qrcam pela 
grandeza o prosperidade· da Repuhhoa,. humildes homens .de 
t.rabalho, que edificam no seu 1abor incessante . as ·IliU1'8lhas 

·deste· ·grande edifício! · · .· · · · ·· ·· · . 
Acredito que o Senado se •lembre de que ha alguerri que 

soffre; e volte o seu olhar piedoso para os mJlhare~ ..da ho
ntens, mulheres e cr.eancas que se ~êrri ameacados da wmensa 
desventura de não encontrarem lar ou de não terem recursos 
para pagar a renda de um nov(! lar desde que os preços ve
nham a ser fixados· pela im'piedade do.s proprietarios e !3UII:1Pr~ 
P.!!! dever, de honra· ;D,eª~ ,ReP.Y.b!iç!l! ~~ 1'Q~ P.~~~tf4,d8 pp;s 

~ .. ...., OCCII..I ~ ' I ' • ' .... _ •• ' •• ·-· 1~ 

/ 



···~ 
nós out.ros, aposto los' dei Regimon, comei li i'enlizaoiio ·de dias 
mclhort·.~ para a sociedade c para a 'familia.brasileiru! Uluito. 
bem.: nwito bem. Palú!as prolnoadas nas yalel"i.1. )· · 

o. Sr. Presidente - Esltí terminada a hora do cxpe~ 
di ente. · 

O Sr. Irináu Machado- Pccp a palavra pela ordem. 

· Sr. Presidente.-· Tem a palavra .o nobre Senador~ 

O Sr. Irinea Machado (pela ordem)' - Sr·. Presidente, 
llelalor do orçamento .da ,,guerra, requeiro a V. Ex. que con

. suite ao Senado sobre se concede, sem prejuízo das urgen-
. oias já concedidas para materias inclui das na ordem do dia de 

lJOje·, urgencia para discussão e votação ilnmediatn~ da _pro
IJOSi!)iio da outra Casa do Congresso relativa· ao orçamento da 
.guerra. 

O Sr, Presi,derite - Os senhores, que approvàm o rcquo
-r.lmento do Sr. ··Senador Irineu Machado queiram levantar-: 
se. (Pa]l.sa) • · 

· l'oi appro,'ado. 

ORDEM DO DIA ' . 

'QHI)A:MEN'l'O DA VIA~ÃO PAR~\ 1922 . 

. 3' discússão da proposição da Camara dos Deputados~ 
n. 178, d~ Hl22, fixando a despeza do Ministel'io da Via~iío 
o Obras Publicas, para o exerc'icio de 1'1J'23. · -

.. O Sr. A;· Azeredo -· Sr. Presidente, achando-se aus.cntes 
o Relator. do orçamento da Vin~ão e o Presidente da Commis- · 
SÜO de Finan!)as, estou incumbido de solicitar de v. Ex. .e . 
do Senado, a volta dessa proposição 1í Commissão de. Firtan0as 
com as mesmas· emendils que lhe :rornm apresentadas. 

•, . : 

O Sr. Presidimte - Depois de lidâs :e apoiadas as emen-
• das apresentadas a este orçamento, submetterei no ·senado o· 
.J•equerimento de V. Ex.. . ' · · . . · 

O Sr. PatÜo de Frontin -. Pecq a' pala~~a pela ()J'dem;.' :. 
' • ' I • •' •• 

o Sr. Presillente- Tem.a. palavra() .Sr •• Paulo'·de Fron-

tiri •. __ . ,,''·''\ ).~,;:,,:.; . I 

· . O Sr. Paulo .de Frontin Cwi~á;,.·o,•clé.m)' (.') .- Sr. Presi
ilentl! os~ou i.nteirament.e àé ,làccôrao' cotü:. o'.'que acaba de-pro
por o honrado Yice-Presjdenl.c do Senadó. Somente catando 
illll ·àiscussão o or~~amcnto da :Vdacão, sou' obrigado a· ;justificar~ 
YoJ·balmente algumas das .emendas quD formulei ·e que, por. 

· fali. a do tempo deixei de j r.tstific.nr por cscripto. . . . · 

' ( ·) ~ uo J'Qi reyiªtg peJo ·9.~';tdQI: •! ,; ' ~; 
( • ·! 

,': ,,.• ". 
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· ~~ ~ • cn'iemlà. diz:' 

' · «A' verba. o• - De~ro.is das pala.v:ras: «Serviço" dn 
.Bnixada Fluminense~. accresccnto-sc:. ~e de:;obst.rucaiic• 

- du .rio Guandú c seus afflucntcs, úo Dislricto 'Fedem!. o 
Estado do Rio d'e Janeirq.» 

· _O Senado sabe a irnt)ortanciu que -tem essa dcsobst.ruccão 
!lo rio Guandú para o ~lútearncnl-o de tod_a a região do DisLricl.o 
J"rJderal onde e;;tiio os distr•il!l.os mupicipaes .rle Campo Grandfl 
c Sant.a ·Cruz. Julgo não :;e r IWccs:;;ario fundamentar mais essa 
emenda além destas ligeira~ palavras, tanto ma-i>; •que no or
t'll:monto vota;d-o existe _verba para essa despcza rJ não. qucróndo 
augmr.ntal-a, inclui -essa despcza na verba da baixada flumi'-. 
ncnsc: 

A. 2' cn1enda diz: 

«l)nde convier. 05 professores municipaes terão di"' 
rcil;o ua Estrada de J!'erro Central do Brasil, ;Linha Au- . 

· xilinr c Estrada· de Ferro Rio. d'Onro, dentro dos J.imtl.:!!'1 
· rlü. Dis!J·ict.o Fi.ldoral, aq. nbatimcuto de 50' %- no~ h i-. 

lhetr.s de passaS'CIJS t.las referidas csLradas de 1'cr!'O. » 

J~' uma medida- do !.orla .a· ,insticà. c ,já v;m sido illcluiila 
eni. diversos OJ'I)amcnt.os, n1M que não -est.á nn orcame.nLo actuaL 
Eu a renovo c pc~o para clln toda ~ a.tl-enção., do honrado Hc-
latol'. · ' 

A 3' cm crida diz: 

-<.:Ond;! convtc.r: J.'ica o Governo autorizado 1\ con
ceder novos .prÚzos par·a o cumpriment.o dos contracto;; 
·de construccão do est.rnda de í'crro, i'eilos de acc,:jrdo 
m>m u lei n. 2. 943, de 6 de ,janeiro de f!)Ki, sem onus 
parll o •rhcsouro Naci·onal e assignados durante o pe
ríodo da gue~ra; sorirlo, IJor.ém, os .novos prazos contn
dns para todos· os -erf!litos. ·a par Li r do 1 de ,iarteiro, fl•l · 
Hll23, como si Laes ·contractos tivc:;;sem ~ido desig'liados 
nesta data,) ' 

j• 

. O Senado e a .canillra app.rovaram essa emenda que · tiv'J 
opporl.imidade de apresentnr om ~ez.embro do anno ,passado. 
JJ}JI,a fez parte do orl)amento votado, sumento a data :era do 1 rJo 
ianeiro do- 1922. No 'novo orçamento ena não foi incluída. 
:Creou-se, portanto, unia situacão. d'Íí'ficil pa·ra. ali,nunas con
•eus~ues qtte não pudorrim sc1~ corâcnientemento 'levadas ·a efl'ci-
tn cm virtude .da guerra. . .. 
· · Ora, a ;proroS'nção de prazos seni o nus 'Para o Tbc·souro e 
sem augti1onl.o de respons:tbilidndo para, o Goycrno ó uma..me
rlidn ele cquidadr, pam mú caso de força mutor. · .Parcco · pot·
tanto que a mc~ma cansa que dot.ermi.noti· u approvacão em 
dozembro · do nu no passado cluquella emenda, deve determinar. 
a- sua inclusiio no OJ'Cat:~cnw qne vamos votar. 

" 

A' 1' cmerida'-(liz: 

· «Onde convier: ~\' verba 6'. n. L - Fica sup'
.p~imjda a o).ossc <lo3 quar_t,o~ .e~cJ~ipl.m;nriq!! do J~s.tr:.v.la 

, .. · . 

-' 
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.de .Ferro .Ccritr·al •do Brasil'" c augmentado de 64 ;o nu
mero dos ~rceir.os cscripiurariQs, passando á terceiros 
cscripturanos os actuaes .quartos escripturárlos o· au
gmentada a ve~:ba de 51 :200$000.» · · · . · · · · · . 

. A hlcrnrchia. no pessoal. adu:iinist.rativo da; •Central, como 
jtí tenho. salientado nl!l<is de uma· vez; é excessiva pel!i sub..:di
visão de classes .. A drfferenca de vencimentos ,que ha entre o 
terceiro e quarto· escrirPt~u·arios. é apenas de ·soo$. A diffe- . 
·ronca entro o quarto. escrrp!:ura.~lo e 0 ,amanuense é. apenas de . 
400$•. O quarto escr1ptm•arw ilca,. mmtas 'Vezes, i3 e· i4 aln- .. 
110s sem ser promovido. E' portantci, mais logico que essa 
classe tenha a differenca: de j :200$. 1.>\o .1• escripturario ;réís 
.7:200$; ao 2• 6 : opo$, ao s• 4 :SOO$ e ao amanuense, 3 :600~aoo. 

E* portanto, uma classe que póde ser supprimida. iDessa' 
t.rans:!'ormação resultará um.· pequeno augmento de despeza, 
mas que pódc ser perfeitamente corrigido, extingÜ.indo-se, nes- ' · 
to ultimo cargo, as vagas .que occorrerem .. . · · 
· Além disso ha medida por mim apresentada na prop_ria 
verba da Estrada de· .Ferro. Central do Brasil, determinando 
uma econ01pia · perfeitamente apreciavel, quando aqui o au
.smento é. de quantia ins_ignificante .. , :Uill~ d;l,S ,minh~ ,e,m,endas 
atende exa,ctamente ·· ~ lStp,;, , . · · 

:A ~Jmenda n., 5 .. ~ a sest1inte.:: ' ' ·' ' ' 

"Onde. convier} 

Fica o Governo autorizado a reve+ as ·concessões 
e contractos feitos a companhias ou emprezas siderux·
gicas, B!lm augme~to de despeza ou de ~esponsabilid~s 
do Thesouro NaCional.'' · ,' '· · · . . . ··· 

· ,· V. ~ .• Sr., ·Pre~~dente e o Senado, ~abem queaq~estão 
·de siderurgia, apezar de todos os favores e· de todas as con
cessões feitas pelo ·Poder Exooutiv~ e pelo Congresso, até 
hoje é apenas uma esperança·,. Ainda. não' entramos. no re
gímen propriaJllente . das realizaçõés praticas; Seria, portan
to, de toda conveniencia, que o eminente Sr., Presidente da 

· Republica, que foi Presidente do Estado de · Minas Geraes, · 
10nde existe a maior riqueza possivêl ·em ferro e que . com'" 
·prehende, portanto, .perfeitamente,'· o assumpto, ·fique auto- · 
rizado. a rever os contractos· c . concéssões, desde o : momento · 
em aue dessas revisões não advenham. maior onus ·ou maio
.rtis responsabilidades·para o' Thesouro 'Nacionál. E' uma sim- I~ 

.· pies autorização que o Senado, com,~? ... iá.,:fez ha dous annos,. 
póde approvar novamente, pois. ~c; :tl'l\f\J;;' ~a reproducção tex..; 
~ual do texto correspondente·,a anter.lox•mente approvado,. 
. . <! art. 6•, da proposição· :Vini:l( d~i:.camara, c~ntém dis- . 
pos1çoes que . acho, . pelo menos,c pex:fe1t:amente .ad!ave!s., 

/ 

Diz o seguinte:. 

~Fica o Governô autorizado::i 

I. A mandar proceder aos estudos definitivos do 
P.r.olgngamento da, Estrada do Jrerro de . :Bragança, ~~ot~ 

! . 
r , .. :, . ' ' ' .. ' I '• • I _',• '.,', ·' 

,? 

" 



SESSÃO EM 22 DE DEZEll.fBRÔ DE ,1 !l23 

o rio Gurupy, na fronteira do Maranhão, abrindo. par~ 
esse fim o necessario credito· até · o ·montante de 400 
contos .. " · · · ' · 

. Não estamos em· uma situação financeira '"m que essas 
·ooras, que podem, sem incopveniente . ser adiada.~, sejam le
vadas a .e!feitú. Esta .disposição, pois, póde ser supprimida, 
sem ·inconveniente. · , 

'O mesmo facto se dá com a disposição do. n. 8, .desse 
mesmo artigo o•, em que se encontra a seguinte . autori-
zação:· ' ' ' 

I 

1 " . A mandar proceder, na Estrada de Ferro Oestií 
. . de Minas; aos estudos necessarios para a construoção 

· · do ramal de Rio Claro. a Passa Tres,: e ,dahi a S. João 
Marcos e Itagua•hy, pedindo opportunam~nte ao Con
.gresso a verba necessaria para essa construcçlío." 

Essa co!lstrucção é desnecessarilt. · Já ha em construoção', . 
de Angra a Barra Mansa uma estrada . muito mais util, para 

.. cujos trabalhos ha a verba de 2. 500 CQntos Nãn ha nenhu·· 
· ma necessidade do cumprimento do dispositivo do n. 8, do. 
art. 6•, mesmo porque, ao ch.egar em .Itaguahy, ha mu• 
dança de bitola, com todos os seus inconvenientes. E' 'claro 
que a economia' resultante da suppressão deste numero viria 
result.nr em beneficio de outra obra., · · · · 

O mesmo ainda se dá com. o n.. 23 deste mesmo artigo 
que dá a seguinte autorização: · 

"A abrir credito ou creditas ou reali1.ar as· operâ-
. ções necessarias· até o maximo de dous mil contos de 

I"éis para o fim especial de qonstituir, ou adquirir, por 
~:ompra, edifícios.· que sirvam. para ins~allaçíio. dos ser
viços de correio ou de· telegraphos, nas cap1taes ·dos 
Estados ou nas suas cidades mais populosas, onde . 
esses serviços funccionem em casas alugadas,," ' · 

Não h~ ,duvida que, tudo. o que. foi hiiciado .não deve ser. . 
paralysado .. Neste sentido. já tive . mesmo o~ca~ilío de ma
'Oifestar-lne longamente desta tribunru. neste sentido,, Mas, 
podemos poJ.o. menos .adiar durante o exercício .de 1923 novas 
ncqu!sições. ou novas ·construcções ., Por isso, proponho a. sup-
pressiío ·do n., 23. . · , , . 

· Finalmente, desejo ainda propor ao Senado a suppres-
. ffito do n. 25, onde se dispõe o seguinte: ' · 

"A despender, no exercício de: 1923, '400 ·contos, 
com a cfragagcm e melhoramento dos portos de Mn
eayba, Onnhnu, Macáo c ArOn Branca (Mossoró), no 
Estado do Rio Grn.ndo do Norte, sendo iOO contos 
para cada um dos referidos portos.:'' · 

No' ':Estado 'do Ceará, ·o problema capital é o da coristru
cçãf;\ do )?orto do Fortaleza. Este problema. já estú. em vias 
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de soluciio. com a e:\iecucão -desses- trabalhos,. .P.arece.-rnc, 
IJO.rtantr1, que HC .P(írle .tamberil·! nesse llXCl'r:iéio, deixar de •ctes:. 
pemlre as CJilUnlw~ r.orrcspon( qnlcs ao 11. :~5, cw art. Ü",. 

7n emcnfln. Proponho a substituir.~no ·do n ,. 18 do ar
tigo Go; 

Ha um CI'ro qu~ determinou a reimprés~ão da minha 
I•mrnua; não é do n. -8 o sim de n. 28. 

«A, dentro lia. verba neste r.ll'çamento desl.inarla a cusjear 
os ~nrvi~ns de mr.Jhoramllnlos ctos· port.os rlc Sanl.a Gatharina . 
(-vci·ha · !l"), mantlnr proceder aos estudos d(J porf.ó e da harr·a 
rio ·rio Tijucns, no Estado de Santa ·catharína, as obras qné 
J'orr.m .i Lilgadns necessarias.) · . 

A 11rneuda diz o sNmintc: "Subst.itua-sc o n. 28 do nr·-' 
ligo 0" pelo seg·uinlo: " · · ' · ·. 

"A, drnt.ro da. verba neste oreamento dcs1.inarla a cusf.car 
os SCl'l'j~os dr. mr.lllOI't\lnentos dos' portos 'de Sant.a Cathapinn, · 
mnndar proceder ao~· estudo~ do porto mais conveniente pura 
IJDJbnrquo do carvão nacional no interior 01.1 p·roximo ás 
harras norte ou sul ria bahia de Santa Calharina", 

Não h a eonvcniencia em restringir ao.s portos~ lia . conve- I . 
. niencia cm. estudar a ballia de Santa Catharina e ver. ·qual o 
· pont.g preferível para estabelecer um porto pa-ra çmba1•que de 
carvao.. · - · , ·. . · · . · . . ·, 

Não insisto sobro este ponto, nesta· occasião, porque jtt 
o d iscuf:i. · . . · · . · 

Acha-se decretada na verba · 6', n. ~. a importancia ·rio 
.27 mil contos para combustível, lnbrificant.c, estopa, inclusive·· 
n supprimcnto da linha ás locomotivas, . sua guarda,- movi-
mentação, e to. · · . · · · . 
. . A verba de 27 mil contos, com ·o preço actual do carvão, 
~mpi•cgando-o com a necessaria intensidade em toda a zona 
ondo se J}óde adquirir lenha a baixo preço e recorrendo ·aos 
-aprlnrelhos para evitar os inconvenientes· das. fal;'ulhas, que 
Já. existem, não sei na Leopoldina, mas t.ambem na l:!ui.:.Mineira 
c outras. ·· Na SLil-Mineira esse apparelho cust.a de -200$ a·, 

. !100$; na Leopolflinn, o mais caro, custa 800$000. Pôde-se, pelo 
menos, em umn grande parte nos ramacs .rln ·Central fazer · 
Q emprégl) da lenha. · . · , 

• . . , . . I . I , 

·. Proponho ,que· a verba se,ia reduzida a 25 :000$, o que. 
·. (jart'i. maJ'gem a um augmento em ,qualquer qutra vorba. . 1 

São est.us as considera~ões que tnnho a fazer quanf o á 
IJ!YJenda que não tiyo· a'- opport.unídade:cte: ,justificar. As out.ras 
.iá ,estão justificadas ·o não. occupar.ei' pcir mais. tempo a at.-
-Len~íio rio Senado. (.ll?tito bem.: muito ?.be;rn.) · 

' ~ ' '' '~ ,· ·;. ~~· .. ·-~··1< ·ç··. ' • . • 

:Vem !\ mesa, são ·lidas e apoi~das?as·;seguintes 
• • • • 1 '~- ·;.;_~:::- f . 

. ' 
.•.. 

,, 
EMENDAS 

A' verba · 9" : · 
. .Depoi.;; rl.a8 palavras: · "Servico da Baixada FJÚmiriense", 
mci·csconll1-se "e desobstruccão do rio Guandú e seus afflucn
tr.s do Districto. Federal e Estado. do Rio de Janeiro",· 

.. 

r· ··' 

I . 

I' •' 

.. 
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j" l;IESSÃ~ E~ _22 DE DEZÊK'ÍBI\p Dl!l }922 -, ··gg, 
':"fI ,: 

N. 2 
Onde convíer: 
''Os professores mmÍicipacs lerão dil~eito na Esll'ada ele 

J1<1l'l'O. C1mlrnl do Brasil. L inlln Auxiliar e EslrurJa de Ferro 
Tifo d'Ouro, donti·o dos limit.cs do Disl.ricto Fed~ral, ao aba
.Urnento· de ciiwoenta po1• crnf,o nos bilhetes de passag·,,ns elas 
referidas P.f'l.radas de Jorro." 

- N. 3 
Ondr1 convier: . 
"Fica o Governo autorizado a .conceder novos prazos. para · 

il cúmprimonto dos conf.racl.os. de cnnsf.rucr.ão do estradas rio 
ferro, feitos rlo accürdo com a· lei n. 2.ll43,. de 6 do ,ianoiro 
de 19-15, sem onus para o 'rllesouro Nacionnl c assignarlos du
rante o período 1Ja S'ti')l't'n, sendo, pol'tím, os no·vos prazos con-. 
tados para todos os tlffeit.os a partir de 1 rle .lancíro de 1923, · 
e o mo se taes contmclos· _1 ive~sem . sido as;;ignarlf)s nesl.n clat.a.'! · 

N . .\ 
, Onde convier: á verba n•, · n. I: 

,;mca supprimida a claAsc dÓs quartos escripturarios da 
Estrada. de Ferro Central do Brasil r. augme!ltado dA G4 o 
numero dos terceiros cscripturarios, passando a. terceiros es
cripturarios os actuaes quartos escriptut•arios . e angmenl:nnclo 

. a vel'!Ja de 51 :200$000." . . . 
N. 5 

Onde convier : I, .. 

"Fica autorizado o· Governo a. rever as concessões e con-
.· tractos feitos a companhias ou emprezas siderurgicas, sem . 

. · augrnento de · dcspe~a ou de respqnsabilidade do Thcsoura 
Nacional;" . · . : · · 

. N. ll. · 

Supprimam-se os ns.. I, VIII, XXIII· e X.xv, art. 6" ,, 

-N. 7 

Substitua-so o n. XVIII do art. 6' ·poJo segtiint.e :-
"A, dentro da verbà neste 'orcamcnt~ d~stiilada a custear 

os servicos de melho-ramentos dos portos de Santa Catharinu. 
mandar proceder aos eM.udos .do ponf.o mnis ·conveniente para 

· embal'quo do carvão nacional no inlei•ior on proximo :\s bnrl·ns 
. Norte o S~l da bnhia ~e San la Catharina." . · · 
· Rio de Janeiro, 22 do dezembro de 19~P . - Paulo de · 
li:rontin.,, · ·. · . ' ' . 

~ ... 

'A'· :verba 6", I:· 
N •. 8 

;Reduza-se a 25:000$ a verba "Combustivoi" 
li'1:ontin. · · 

-Paulo de 

Onde ~onvier :. 
. Ar~. Afin;t do dar e~acto cumprimento do que foi es~ 
~abelec 1d.o nQ. art, 58 da lel :n. 1· 230, ~le 3.1 de dezembro de 

,·•, 

. ' 
\, 

' . ·: 
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01.920, ·o· ·~verl1ci abrirá os necessar~os ·creditas para o pagá
menta, aos funccionarios attingidos pela alludida lei, da dif
ferenca de vencimentos, de accôrdo com a tabella fixada, -em 
relação aos exel_'cicios. já findos •. 

· 'Justificaçfiõ 

Resolvendo o Congressa a fixação' dos' ;vencimentos desses 
funccionarios, por forca (la approvacão da verba 6',- impõe-se 

. a favor dos mesmos a dotacil.o relativa aos que deixaram de 
· -receber, o· que' bem oomprebenderá a illustrada Commissão ,, 

Art. 58 da lei n. 4. 230, de 3f. -de ãezembro de 1920. ' . 
Diz o seguinte : O Governo cobrará aos praticantes de 

conductor de trem; de conferente, de telegrapbista e de ba- · 
• gageiros da Estrada de· Ferro Central do Brasil, os emolumen

tos relativos âs suas nomeal)ões, expedindo-lbes os necessarios 
títulos em obedieucia ao disposto na segun(la parte do ar
tigo 137 do decreto.n:"'3.454, de~.6 de janeiro de 1918, aos que 
exerciam "sse cargo quando foi promulgada a citaàa lei, que 
manda constituir a classe dos praticantes a primeira catego.., 
ria, considerando-os titulados .. ·a contar daquella data, man-. 
tidos .os direitos. decorrentes da referida disposição legal. : 

Sala das -sessões, 22· de dezembro de i 922 ., ,......, lrineu 
.Machado., · · · 

•.• ,, 1',· 
; 

Onde convier:· 
·,.- <. 

' . . 
~r~. _ Em observancia ao decreto n. f5.674, oe 7 de se

tembro de :1.922, .o qual creou a Caixa de Pensões do Pessoal 
Jornaleiro da Estrada de· Ferro Central· do Brasil, ficam ex- . 
tensivos aos funccionarios da mesma que nlío contribuem para ' 

. o montepio o·s favores da alludida instituição,. mediante re
querimento destes. até que seja approvada a nova lei .de mon
tepio, sendo, .neste. caso, transferidos para · o. novo instituto 
todos 'os empregados ·ti tu lados e suas respectivas quo·tas .. 

Aos mesmos serão cobrados as joias e demais emolumentos 
e respectivas contribuições mensaes .. .. · 

' ' 
lustificação'. ' 

, . 'Â presente . eij!enda visa a equitativa distribuição 'da jus- . 
tiça por part13 do Poder Legislativo,, . ·_ . _ ... · . ·· · 

Suspensas as contribuições dos novos funcoionarÍos . para 
. o in'stituto do montepio, ficaram as·,,familias .á•mercê das mais 
tristes contingellcias e o Congresso;,i·'Que \andou bem inspiradq 
instituindo a Caixa ·de Pensões· dos_·:Jo!'naleiros, fará oora de . : 

. b~nem~rencia pro·~eg~ndp tambem ascfiilriilias dos. no~os func- · 
cwnarws pelo me1o mdiCado; pelo menos. até QUe se.1a creadn. 

.· a nova lei; garantidora das familias destes humildes e quasi 
anonymos. servidores! da .Nacão. __ · · · . . · i 

· Assim Julgará . de certo, no .seu ·1Jeridictu'f{l- superior a ii~ 
lustrada Commissã'o. . · · ·~ 

. Sala das sessões, 22 de dezembro !le '1922. - Irinett 
Machado. l . .: .. L ...... 

'•. 

' ,, ~. 

.. 
" 
''i·' I 

',; "'' 
' ,, .. ' 
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·· SESSÃO EM 22 DE DEZHRÕ Dl!l '1922 · ':Dr 

· Uma vez reaÜzada a entrega do trecho da Estrada de· 
· ' Ferro Victoria a Minas - ramal de Curralinho a Diamantina , \I- á Estrada de Ferro .. Central do Brasil, fica o Governo au- · 

1torizado a Jazer as operacões necessarias para o prosegui-
. mento desse ramal passando pelos municípios e sédes do. Serro, 

Guanhães, Conceiçao do. Serro e Sant'Anna dos Ferros., 
Sala das s,essões, de dezembro de '1922 •. - Bernardd. 

lrf ontei1·o ., 
'Justificação · 

· O ramal acima referido tem
1 
sido até hoje um onus pe .. 

sado para a Estrada, de Ferro Victoria a Diamantina, precisa
mente porque não foi levado até os municípios do Serro,. Gua.., 
nbães, Conceição do Serro e Sant'Anna dos. Ferros, 'zonas fer
tilíssimas e riquíssimas onde qualquer via-ferrea encontraria, 
na. abundancia e variedade dos productos a transportar; uma 

·vasta .recompoi)sa aos. capitaes empregados. Com a passagem 
· dD ramal do Curralinho a Diamantina para a administração da 
Central, . é de smples e elementar previdencia encontrar re
cursos .para custear-lhes as desjlesas e não os ba maiores nem 
mais abundantes do que levando esse ramal até os municípios 

· acima. mencionados. · · 
. Substitua-se o Ii. XXV: do art'.l pelo segtiinte':' . I 
· A despender, rio exerciciÔ de 1923, 700 :000$, com a âra

gagem.e melhoramento dos portos de Macahyba, Canhaú, Macau 
o Areia. Branca (Mossoró), no Estado do Rio Grande do Norte, 

· e Aracaty, Camocim e • Fortaleza (Poço da Draga), no Estado 
do Celllrá, sendo 100:.000$ para cada um dos referidos portos,, . 

. Sala das sessões, 21 de dezembro de 1922.-. J9ão Thom,é~: 

_. . Ju~tificação 

Os pO'rtos 1.de Aracaty e C~mocim são dos mais frequen~ 
i' tados d~;~. ~os ta norte do Brasil e estão ha muito a . exigir ... 

urgentes dragagens que melhorem suas condições de accesso 
.e ancoragem. O Poço da ·Draga,. em Fortaleza, resto do ali-. 
tigo porto ali construido, precisa igualmente de serviços ur
gentes · que permittam a. entrada' das alvarengas que fazem 
a. descarga. de mercado.rias .no agita-do porto de Fortaleza. 

. O simples enunciado dessas necéssidades justifica a ex
tensão aos portos do.· Ceará das providimcias autorizadas em 
relação aos do Rio Grande, do Norte, ' · 
· Verba· 7' -· ànspectoria Federal de Obras contr~ · as 
Seccas~: . · ' . . . , ... ·· 

· . Aocrescente-se na consignação material ·o credito do 
500:000$, para paga~Qento de premias de acudes particulares., 

Justificação . · 

Esta . emenda repete, com verba ··reduzida, disposição 
extstente no orc.amento de . :1922, e habilita a . rep!llrtição a 
pag~~:r despesas,Jó. empenhadas com construcoão ode •aQudes 
particulares, nos termos do art. 32 do regulamento em vtgOl'. . 
- -!· Thomé, ... - Eloy de Souza .• - Tobias Monteiro. - An~ · 
.tom~ Massa.: ......, '1,oao. Lvra., ,...., :A.'nt~nio. Moniz .• , ......, Euse_bio. de. 

• 
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~4.ndl•i.ule. - Men'âõn~a illrll'tins. - Jlanoél·Bôr1iii. - Gi:ir;.ç·ato• 
Jlollembera. -. Bernm·cUno Monteiro.- Carlo.v Cavalcantl.
Gene·1·o.~o Jlarqnes. - Lauro Sodré. - Jlor/.esto Leal. - Go
flo{1'edo Vianna .. -, Cf!-rlos. Rodrioue.~, -Jfmnos Caíarlo. - .r. 
S. illmwzeN. - O!e(Jarw Pmto. - Sarn]JWo · Co1·rtia. -. Mfnnso 
Co.maryo. - Lope.v Gonçal'l!es. · . . 

!\fan!onha-se· na· verba 4' a· subYnncií.o de 120:000$ para 
a nnvr.gaçií.d do rio Guapori\, no tJ•echo entre .1\futto Gr.osso 
.(r.nligu Villa Bc!la) c Gtla.inrá-Mirim. . 

· · A rlotncií.ci .a que se 'refcrn a emenda eslú na vr.rba 4~ do 
QI'(:ameuln vigcnl.e e dispõe o seguinte: . . . . 

"SU'bwneão ;í emprrza cruc se ·organizár para o servico 
de :navcgar,ão do r! o Gu.apnré. f·l'Dnt.cira com a :Rr,pu):llic!l, da 
·Bo!Ivia, entre a Cidade drJ Mal.to. Grosso o rlnRJm·a-Mmrn, 
realizanflo pelo mrnos uma viagem · redonda mensal -
:1:20:0~{)$000.» . . 

·A ;.azüo desta mediria eslti na necessidade oc. incrementar 
a .·viela nessa região. que ,iii se vac desenvolvendo de modo 
aprec.iavcl c só reclama Jacilidarlo de. communicnc"ão e tr·ans. 
porte para tomar alento e ganhar impulso ·eondigno -com ns 
· &uas exLvnorclinarias riquezas nal.uraes. -

Sala elas sessões, ·de dezembro de 1922. -José Jlltr· 
tinho .. '- · ' 

Accrr.scentc-se .á verba 2• ~Correios i: .. 
Administração de Corumbá: um estafeta para a agcnci_a 

de Campo Grande, 1 :H0$000: .. 

J ustif.!cação '· 

Esta medida .iá foi incluida pelo Senado no· p.rojecto 'cto 
Qroamento vigenLo, mas a Camara sem motivo a re,ieitou. 
E' reclamada insistentemente pela Administracão Geral dos 
CorrA i os '' precisa ser de novo incluída. Não se comprchendo 
que a agencia de uma cidade de cerca de oito mil habit.anlcs, · 
com trens rli:wios, não tenha um cstafetà ])ara entrega da 
correspondcncia. obrigando · a população a; ccimparecer dia
riamente ao edii'icio da agencia :causando transtornos ao ser-

.· yiço. e nüo rat·os incidentes desagradaveis. · 
Sala das sessões; de· dezem~ro de ·1922. -José Jfttl'.• •t • I . . . ''"I; ln !0, '('>-.• .. . ·\· ·• ·,:;I ... 

'1: 1_· -' .• : ' ( t'' 
I I·. :·-··. . .. 

·Em cumprinionto no que díspõê·h decreto n. I2.9.i3,. do 
30 de março dr. I918, fica o GovN·no'·autorizado a abrir o. ore. 
dito nece~snrio tí construcção de dez :•kilomel.ros do linha, quo 

'· llllrl.indn da cstaçü.o•· de J .. nuro Müller, na Estrada de Ferro 
Ther.eza Christina, siga em eontinuar.ão dessa via-ferrea al.ll 
n localidade denominada Hocinha, para dar\ escoamento :l 
llroducciio carbonifera das .ia?.idas alli 'existentes, de proprie-
9ade da Companhia· Nacional de Combustíveis, ·· · · . ' . ' . ' . .. . ' . . -~' ' ... , ' . 

. ',-· .. 

. . 
,,., 



Justificação . 

. 'As ,jazidas da Rócinha, de propriedade da Companhia 
Nacional do. Comhustivois, legalmente cons~ituirla, ,iá foram 
ttl'aliudas tanto pela iniciativa particular como ,pelo Sm'IJ'iço 
Geoloyü.·o e Mine1'al.og'ico elo Bmsil, su/Jm•dina!lu a.o Ministel•io 
lia, J1(11'icuUm·a. Jnrl!!sll'ia c Commerdo, ficqndo demonsf.rarlo 
ntting;ir a sua capacidade pl'oducl.iva a twrcu de 30.000.000 
(trinta millllics) de toneladas de earyão latente, de. helio teôr 

t• de fucil extracr;ão. 
A· autorizaeão constante. nesta •emenda prov'\ á necessi

dade do tran~port.e, fneu!lnrlo ;í il1icial.iva pat·l.iculo.J' pelo dr):
ereto n. 12.948, de 30 d~··mnrço de 1 011!, transpo·rle este que 
se torna n.ecossario para r.ntrarern a;; Jazidas· cm qurst.ão em 
traneu actividade. ·Por suà wz. essa neces:sidarle dependi! uni
camente de um trcóho de lO Jdlometro~ de e~tradu do ferro 

· r..ujo oh,iecth:o, d~~!f) o inie.in de süu constrw:ção, foi .itistu
nHmf.r\ ser·vir a zona carbonifera do ,;ui do Bst.udo de Sanla 
Catllarina. · 
· '" Para se tornar, pois, ronÜdadc o abastecimento rios mr.i<. 
caclos ·pelo carvrlO· nacional · (\ incli~pensawl preenchet· esi.a 
lacuna, oncorn.iando a. iniciativa. pnrlicu\aJ', Já. 'em 1018,, na 
oxposil;ão dn ·motivos que precede .o decréto ciLaclo, reputava,· 
com este intuito, o mini'stro que a assignou, indispensavcl 

.. seretn poslas em franca actividade pelo menos dez minas· d~' 
carvão naciónal, Ora, em 1922, ainda não foi uttingido o 
des.iclcratum do .1918. . . . · · · 
· . Tràta-se, pois, -ago11a, de dar cumprimento a uma dis
nosiç~o .legislativa, facultando autorização .. ao Go~·e•1w Jjara . 

. ahermra de· um credilo, que só será · effcctivamentc. aberto, .. 
depois de :verificadas as formalidac\cs lcgaes. Essas formali-• 
!.iades; referindo-se. exactamente á idoneidade da companhia 
e á. sua capacidade productiva, o Governo ·só usu1·,1. e/esta .:m· 
tori::açáo com a 'rnai.~ completa ·e sr.gw·a ya1;ant'ia. · • 
· ~ ... En4;etautci, o ·prciprio. dccrct~- n. 12.943, que é chamado · ' 
de favores .no ·cnrvãD nacHHlal, ·do 1'acl1> · at.tr.ncle t.ambem aCJ~ 
int.ere!ses·. do Gpverrio' Fedfl!'a\, po\•quo a Estrada du FcrhJ 

· '.L'horeza Christinn l.ira a sua unicli razão econ·omicn rlc set• rln 
· WJcessidn.rll) de ])romQ.ver n Flx.portação do car·vão das granel'!~ 
· :iazidas. desso mine rio. existentes no sul do Esf.ado de Santª.
Catharina •. E', poi.~, cTm•o qu.e esta estrada de (C7'I'O só pode·I'IÍ 
'encontrm· uma fonte de reilda conveniente neste t?·an.~po1'lc, · 
aendo ele rudimentar intere.1se do . Go·verno a constJ•ucçt1o !lo.ç 
pequ.en,o.~ r.amaes· que vtio buscm• o cm•vão no local dt? onde ~\· 
exti'O:,htclo. . - . 

. Sala das ·s~ssões, de dezembro do 1!122. -José Mm·· 
'tinho. · 

1. ,I • 

. Ihib1:icn: «.Vencimentos o grnl.ificncõcs) - Na. sub-con-
stgnacão: « Gratii'icaciío aos ómpregarlos dos Col'l'cios nmbu
lantfls, etc. :a> substituam-se, depois elas .palav.ras: · ~ Direc!OL' 
.s-çrnl e na· mesma· propor~iio ...... , as palavras « aoR · suh· 
d!rocf.orcs de fiscali~ação e do trafego~. rw~: «aos quatl·o stib-
da:ecto;r.es :~> · • 

·'· 

. ~·: '· 



. 

. ' 

, , J ustif'icaç~O. . 
I ' 

Realmente1. não se comprehende a e:xcepcão· para dois 
. sub-directores, quando todo~, e · principalmente ' o . de Conta-· 
bilidade, teem onus identicos e são obrigados, pelas. disposi
~ões do ar:t .. 523 do regulamento vigente,· á mesma f1sca.: 
[jzação,, , . • í · 

A emenda não alter. a o quantum da sub-consignação ,, . . 
·Sala das sessões, . de. dezembro, de 1922 •. ~ I~ineu Ma~ 

~Jiado .• , 1 
• 

:~.· - .. 
:Verba 2•.:: , 
Destaque-se da verba, 850 :000$ da gratificação aos em

pregados dos Correios ambulantes dos serviços marítimos, etc., 
a. quantia de 8:395$ annuaes para pagamento do pessoal pri-

. vntivo das lanchas,· do serviço marítimo da Directoria Geral 
pelo serviço feito das 18, horas em diante, distribuídas da 
seguinte fórma as diarias: 1 ·mest're, 5$; 1 machinista, 5$ ;. 
1. foguista; 3$; 1 :vigia, 3$; 1 carvoeiro, 2$; 3. mal'inheiros, 
2$ cada um., . ' .. 

· J usti(icação 

• ' ~-\: presente emenda tem por fi~ .conceder, ao referido 
i>essoa\ o favor identico aos· officiaes e amanucnses quando 
trabalham no .serviço marítimo' e Já concedido ao pessoal tia 
10esma categoria das reparticões seguintes: Saude Publica, · 
~lfandega e Policia Marítima-os. quaes exeL.::em serviços da.· 
m~sma natureza que ·é a visita diar1a dos navios entrados no 
porto do Rio de. Janeiro, depois das '18 .horas .. ·considerando· 
mais, os empregados marítimos postal, vão além, depois . dos 
di tos navios serem visitados pela Saude, Alfandega e. Policia 
1\laritjma,. teem que retirar as malas dos mesmos, que muitas. 
das vezes vae além de 24 horas, .. 

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1922. • -. •· Paul~ .·de, · 
.Prontin. , 

-· 
. . • · .Btibricrf:' Vencimentos e gratificacôes_ - Nai s®..Cons! ... · 

gnaoão : "Gratificação .ao~ empregados dos ·correios ambulan- : 
tcs, etc., ·substituam-se. depois da expressão~ "Director geral ' 
e nas mesmas proporoões as palavras "Sub-directores de fis~ 
nalização o do trafego" por "aos quatro sub-directores". · 

. ' ' ' I ' 

. -
, JustificaÇãO.. • .· .. ,:: .. · · 

· · Realmente, · não se compreberidi/i(llxcepçã~ para· dous 
Sl.lb-directores, quando todos e princip'almente o de Contabili
dade, toem onus identicos e são ·obrigados, pelas disposições 
rio nrt .. 523 do regulamento vigente, á. mesma fiscalizacão. · · 

A emenda não altera o quantum:· '(!à. sub-consignar;ão. , 
Sala elas sessões, 27 ele dezembro de 1:022. ....., . L'opeS, 

(;onçalves. _ . , 

I I 

. I 

' I' J .. ' 
•' . '': . , . ... ·: 
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SESSÃo- EM;22 DE DEZEMBRO.DE- :192Z ·~ 

: · lFico. :o Gov~rno autorizadq_ .a contractar1 !PelO: praz~ até 
10 annos, p .serviço de navegaçao do rio Pàrnahyba mediante 
subvenção· annual até 300 contost dando preferencial !'O Go-
:yerno .do Estadq e abrinclp, ~s creaitos ;neceSJ!~J~ ·. · · • -.. 

J..us.tf.li~p.t.i'll.a 1 · 

1 A navegação no rio Pa~nahyba: sempre fo~ subvenció-
.nada. por. ser um serviço geninamanté federal, servindo-~) 

'1 '1ri6 de limites entre' os Estados do Piauhy e Maranhão, Bas., 
~ou esta condição para justi~icar: plenamente·~ ~me!l,da,· !111~ 
iY.em p:reencher um~~r lacuna. 
. . • Ha ainda uma outra igualmentOc poderosa que justifica, 
sob o ponto . de vis til. geral, o concurso federai no assumpto, · 
ó a da necessidade dEI facilitai: o transporte para a grande 
'l'iqueza do babassú, que existe ~m ,quan~idade eleya$ ;nal! . 
!luas margens do rio. Parnahyba. · · 
· · . A' .subvenção .será compensada; i) elo desenvolvimento âa 

·industria; que contribu~á di~ectamente · para acc;l'eScimo' d~ 
~cotnomia: nacional, fox:tal,ec~ndo . QS · .elem~ntos ~e · transaccõ~!! 
:m ernac10naes, · · , . 

·V, Sala; !ias .se~§ões, ~2. clEl deze~rQ ~e ;i,P.22, ,_ 'f!!i_do. ~r.~ 
~anna. · · : : · ,. l-····-··.--· ' . . . .. ' ' -

lFica ~ Govê~nl) auto~izado · á . i:l~ O~ganizaçãO l:lei'initi~ 
ao serviço de reflorestamento . nas :fazendas pertencentes . , á 
Estrada. do Ferro Central do Brasil, incor:(lorando, desde já, 
ao quadro do .pessoal· technico da. mesma Vla ferrea, nos car.:.. . 1 

. gos que actuaJmente oçcup111m os .ftincciona.rios qu& .ahi ttai

. ibalham, !)Om o categoria d~ :venCime.nto~ que .();t:a p8J::OObem. 

M
. . ~ala 4a~ ~es,sões, 122 ~e !leze~~o cl~ .i..~l2.· .:.. .Jlpndo~ 
arttns,. . . . · · 
' .... --- . - ·.,_ 

~ usnfic~ç,li.o. 

. No areamento da · despesa.· para .o exercici~ de i922. 
existe uma autorização legislativa que manda dar organizac~ 
Pêfinitivo ao serviço de. reflorestamento da Estrada. de Ferro 
Central do Brasil. Deyido. a. um erro de redacção,.deixou a· 
mesma de ser cumprida por parte do Poder Executivo. O, 
servioo .de reflorestamento está. sendo executado ha mais d& 
· tl'es amios, !)em que até agora se tenha tornado effectivo.. O, 
l'egulamento do mesmo serviço já sahiu publicado no Diario. 
0/ficiaZ nas instrucÇões 'da 5' Divisão i ·.·a apresentação -da 

. presente emenda,. visa da.r roganização a·efinitiva á um serviçO 
-de grande futuro economico, · que ,iá se acha organizado, não. 
trazendo· nenhum augmento d& despeza para os cof11es pu-

. blicos á sua execução, pois ~ue o seu custeio actua~ está 
send() ~eito. pela yer):la ela P.' ·g~yisãQ da ;rne~ma ~s~~ "-, ' 

' Oni:le couber.:! r. · 

. · lFica. aberto o credito ~ara pagamento· aos agentes, con..; 
ferentes e praticantes da ..l.strada de F&rro Central do Bra'
!lil, J:!~ gratJJ.:i!lacão d(;l .QU~ cºgi~ª;rn !>.. d~ll!:~~ ~ &·-ii 7, ~·H 

I .. ,, '' ., . 
',;,~ ' .. . : 

, I , 
' 

' ' ' ·.'. !.' .: .:, :. 
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2od I • 

tlt! dezc"nibrb de ':1.896, e a tabe lia respectivO: - 4 - ril:isérvli• · 
cJão - desde o mez eni que tenham deixado de receber, ob- . 
.;;cr\'adas as ·dispostcões do· art. 104· paragra.pl1os 3• e 4• do; 

, lei n. 2.924, ;de 5 de janeiro de 1915 e relevadas da· pre
scrip~ão em que pórvenlura hajam· incorrido os direitos I'es-
peçLivos,. · 

Sala dos sc~süo•, 22 de dezembrq ,de .1922. ,...;.. I;riueu 
~qi:M.t(o. · · 

Jltsti(ica{:úo . • 
., 

/ 

. Sob o regímen instituído pelo· rlecrcto n. 2.:417,. de 2S 
d c . dezembro· de -189(1, os agentes, conferentes e praticantes, 
que accumulassem . as funccões do telegraphistas, . ·percebe
I-iam, alóm dos seus :vencimentos, a IP'atificaoiío mensal de 
J ~(}$, r:x-?<i da 4' _observação ela tabella 2 .do citado clecre-
l o n. 2. H 1·. . · . . · .·. . . , 

. Este disposil.ivo. foi sempre observado até. 1910 .. Em 
,1~1j, pot•éin, foi suspenso' o pagall_lento daquellas gratifica~ · 
\'oes, por entender o· Pode~ Execut1vo que se . tratava' d~ 
accumulacão ,remunerada. , - · 

Entretanto, a lei n. 2. 924; de 5 de jancirb de 1915, re
tirou qualquer duvida a respeito, dispondo, no art .. 104, pa-
rag.raphos 3• e 4o • · · . · · 
· . § 3.• Não se comprcllendem nos dispositivos deste artigo 

11! · pal'agraphos antel'iorcs as· funccões que · os funccionarios 
j~11ivis ou , milital·es excl•cem ·em · cousequencia do , proprio. 
·'c!l.rgo ou posto,. caso em que sem prejuizo de contagem para 
· os effeitDS da .. aposentadoria, : accesso, ·promoção ou refcil•ma, · 
Jiercebcrüo conjunctamente com os .venc'imontos do. cargo ou 
JiDSto . a grntifica~ão que por lei lhes coubet• no exercício 
dessa funcQão. . . · . · ' . 
• .. § 4.• Tambcm não, sé comprehcnde nas disposicões odes-. 

te arLigo.'e pat'llgraphos 1• e 2• o exercício simulta!leo de ser.;.. 
vicos publicas por funccionarios civis ou mHitares Já pr_:o., 

· !l'idos vitaliciamente nos l'espeetivos. cargos. 
· . Não llo:, pois, a miníma duvida sobre a legitimidade dõ 
· ,direiLo dos funccionariqs de que ~e trata .. · , · 

1 

. • •• • 

Sala das sessões, 22 :d~ · dc~mh1·o ·de .. 1922. ,_· i1'inclt 
';j(!cM,do. ·, - . ., , ,-. __ . : . . • . ·:'. : 

- ' I 

À.ccrescentc-se oilde 'convier. ·. 
,· Mt .. · · Fica a~e~Lo o cr!)dÚo de ,quinhentos conteis dà 
Téls (500:000$), .pltta a ar~quisição de '•predios. destin!Jdbs. á 

· ilislallação . da Administração dos Corileios,. e da Reparticão 
. élos 'l'eleg!·aphos ele Victoria, Estado {!~."E8pirito ·Santo, . 

1.;· ' .. ·. '-'' 'f '. ' . .-:·:.~,::·~~- . ' 

' · . J uslif'icaJ]úO , ·i.];_-,/ 
' ~. ':, ,, ' 

1 ();; · Tll'l!dios em· que funccionam.1• presentemente as duas 
rcpartir;ücs · supra-nomeadas não teem a capacidade recla-
rm:ida pelos serviços das mesmas. · ' . · 

· Além dessa insufficicncia de esprico' ou do commodos; 
~nl'ecom . 1~Ilcs ge S'X:ª~d.Q~ l'OPI!r.Qª que ·o~ s.e.ti.S pr.opr:i.~tal'iqª 
r~e!l.§U.Pl ~!l<~g~:. · .'.. . . · 

• . . J 
'' -': ~ . / 

'· 

' ., ·, 
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O~ contractos •de arrenuamenlô de ambos estiiõ a finda11 
em .31 do corrente mez e o proprietario de um dellcs - o 
da lleparticão dos Telegraphos ·- se recusa a renovai-o. 

A União despende não pequena importancia com loca"' 
· Ql'ío desses dous predicis, inhabcis 11ara o fim a que se desli-
~. '• . . 

. · A tudo isso accrescc que no pro,ieclo de rcmodl\laciio .<1~ 
cidade do Victoria, -está prevista a demolição dQ pr_imeiro. 

.. \ delles c a modificacão ·da fachada de segundo. · / 
A ctcs·peza que a emenda autoriza se legitima sob vario~ 

aspectos e é menos operosa para os cofres da Uriiúo do que o · 
.preço da locaç-ão para p~la. pcssima installacão actua~ da~ 
duns importantes repart1çocs. · . . - · . 
. Sala da'S sessões. em 21 de dezembro de 1922. - Blmim·~ 
~ítw_ Monteiro_, · · - · -· - - -- --- · ' 

' 
A·dditivo ao a1~t. s•, n; XV: 

· Fica tambem o Governo autorizado n rest.ab'cleccr a li-· 
uba quinzenal de navegação rapida entre Belem o Manáos, · 
outr'ora mantida pela Amazon. Steam, com 'a subvencão an~ 
nual da ~40 )000$090 •: ' - . . 

Justificação . · 

. . 0- .porto. de Manáos está .se resentiudo de navegaéiio para 
: a exportação dos seus productos. O Loyd_ Brasiieiro:·suppri
miu duas viagens das quatro mensaes que- fazia,' a Companhia 
Jngleza Boot Line deixou apenas uina da Europa fl·uma dos 
E9t.ados Unidos .da Ame.rica do Norte, das··sete que fazia men~ 
satmente. Os vapol'es allemães deixit.ram rle. navega1~ :para. 
alli, Mas esses _vapores que iam: á Manáos continuam a apo)'-
tut• em Belém.- · r· . -

- Eé fac ii comprchoilder- como está soffrendo o Commercio 
com seus g)'andes .stocks de productos, principalmente de ma
deiras. A: medida proposta ·vem de- alguma parte )Jeneficia~, 
esta situaoão, facilitando o embarque para o @lll>rto de Belém, 
onde as. communicacü·es ·p$ra o estrangeiro sao mais assíduas · 
c abundantes • - - - · · ' 

· . Sala das sessões, ·--de dezembro de i922 .-, s. Nerv.-
Lauro Sod1·rJ. -Justo Chel•mont, ---' Lopes Gonçalt,es. .. -·. · • , , ·•. I , . . . • , , ., ..• 

-Onde convier:· ; 
Fica o Governo autrizado: · I ' 

,_ 

' -

·A cont1;actar a construcciio ·aos prolongamentos o ramriei · 
das estradas de fe1•ro do Nordeste, ·com particulares ou com
panhias que ofl'eJ•ecam !lS .ne,ccssarias condições de idoneidade 
f.eclmlca c financeira, o qno se obrig-uem a fornecer o 6apital' 
nocessilrio cm troca de títulos out•o e.mittidoR cspecfnllncnto 
pa!'ll esse fim pülo ,Governo J?erlcral.- ao ,iuro' de 6 % ao anno· 
e ao lypo, de 8r:í, com amortizàcão 11Ín .30 anuas, a pall'lit• elo t ·, 

q~!Ínf.o aniH), contado riu data da emissão.. - ~ 

, . 

Constil.uit•fio .g-arantia do pagamento do juro e amortiza~ 
f:ÜO ~IQs {i ~\\IQs !Wiml! ~:efcri_llos_ -'tis I:eg(lu~ J::f)sullanios _do tra~' 

• ····-··" •• ' " •• ' • • -<o 

t. 
,'-

. . I . ', ,.-. ... 



-.' .....,, ANNÃEs .no: . si!NArio · · .. 1 

',' . 

fego aos trechos construidos, todos ·os )mppstos ·sopre passa
gens e fretes de merc'adorias e bagagens transportadas nos. 
trechos referidos, e quaes(Juer, taxas qu.e s~jam cr.eadas. Para. 
Mt~ fim; especial., · · · · · · · · 

Sala das !SBl!SÕilS; 18 de dezemb~o de .192-2 .• : .,...., l,ofíD. T,Ji.d7Jié..l . · 

JustificagiJ.o .· 

. · · · A prqyiÍhi~ia contida na emenda ~cima dá ao . GovernQ a· 
,:faculdade de obter o . concurso. do cap1tal estrangeiro para a 
.Construcoão dos . prolongamentos e. ·. ramaes das estradas' de 

. :ferro do N ardeste, complemento . iri.dispensavel dás grandes 
()bras M acudagem e Irrigação alli projecta!las,.• A. emissão de . 
·titul<i ouro, preenchendo. o· mesmo fim que -as actuaes apo-
' ·lioes federaes emittidas para a construcção de estradas · de · 
:ferro; qua:J seja o de distribuir por varias gerações e pnus re.~ 
s11Uante dessas c<mstruccões, virá corrigir o excesso de emi§são 
.Ces.sas apolj,ces e e,vitar sua desva1Qr~zaoã!l,.C4',escenf<e. •.·. . '· ... · .. . ' ' ' ' 

....____,' . 

·. oridt) ~onvier·:> . · · · . ·. · · . 
Filla restabelecido ou renovado o n. fl6 do art.: 97 âa 

te~ de provimento da .. Despeza. para· este e;x:eréicjo'·l(delll'etoi 
p., 14,555, de io() de agosto de 1922) nestes termos:: . , · · . 

' ,, ' ' '. . . . '\ .·~. •. ' .. , . ' ~ ' . 
. . «A.' despender atá a quaiitià. de. 60: 00()$~ oom a aberf~ra· · · 
Cle uma estrada. de rodagem de jusdte á.montante da ca. choe1ra · . ··· 

·de .. ·Camanáos, .no municipio de S. ·Gabriel,., alto .rio .,Negro, 
Estado do'· Amazonas,. afim de, : evitandQ os pe.rigos :dessa ex.;. 
. tensa (JlllBda 'de agua, contornando todo seu percurso, facilitar · 

.~·. 

as oommunicacões · com• a séde daquel~e município, de fio-:
. ~e!loente ·: commeroio,· e. com· a· nQssa. frQnteira .á~ :Republicas. 
11& :Venezuela e. Columbia;,. · · ·· '· · · · · -· · · ! 
' ' . . . :·. "' ' . ... . I , , 

/ 

Justificação . , ... . . 1 • · •. , 

·. · · tEsta autoriaJ&c.ão :fõra ~executada· pelo 'P1•esident'i3 ·<la Re• 
~ublica;. que abri~ a. o necessario ·.· or,Gdito. · Mais .tarde, o. Tri- .. 
aunai de ·Contas mandará effectuar o r.espectivo :registro i . 
~ão ·.teve,··· porém, -andamento.·· ·essa . util, .. necessaria, . urgente : 
.medida orçamentaria, .não se. seguiu a. distrjbuicão. do respe
ctivo' credito, .porque; dentrQ do actual exercício, fioaria'tempo · · 
·Para: chamar conour1•entes. para realizacão. do serviço com..- · 
~atdo ·de, assjm; ter .·inicio a' utilizacãQ do, ,c~edi~ abertQ .:e r~~ . 
ll'JS ra o. 1 · . •• ~ .. ,. i . . 
. . .~estas condiçõ~s, prevalecendo a.S: mesmas razões . qu~ 
JustifiCaram e serv1ram de argumento; perante a Comm1ssilo . 
-~e Financas, para adopcão da provisão ·autorizativa; de que 
~en1:~,a., .·nada . mais· justo. que a·. ,gt!~: .. reno:vaoilo •ou re~ig~;J.:a-

I . . ... 

. • '. 
'1,, ,..,. .. 

' I 
. , .. 
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'SllSSÍO E:M 22 J)Ji DI&IIIMI!fiO DE i!J22 ifll,,· 

. Oitd~ oonvlet : 
. .Artt · EJn ~\lmprimónlo ao 4Ull dlilpõ(! o art. !19 du de-

. oréto n, .i, 555, do lO de ~ostô tl11 ig22 as fiálll.lM dos om
pr~ado• da Estrada d$ D'~i'ro . dentfal ao :Brasil, quu foram 
ass1gnadas ató 11 promull!à\liló da Lleill'IJLo. 1\. 1::1 .IJ.IO, dú. ~5 do 
dorem»ro de. :liH.91 silil~ó liiàiitidil.li ii!!. fól'Mi põr. (ItH~ 1'aral11 
praaW.dai, sendo âp~hcadas ao8 àdmittli:lõs poliLer.'idl•nleute, 
âe d11 arL,. i 77 do alludidó dêéréto, nã fótmã establ!lellfda pêlo 
art. 72 do d&llrelo li. 4.&G6. . · 

· I'UitCf,caçao 

, · A JUitii'ill&Qill da PJ;'IiMUilt6 o.Jtlllndll ll&L~ · flllla pelo seu 
·oonte\\do, que i• .oonsubllanoiou lio art. IID d!1 deordtD numo ... 
ro 4. 555, da iO-de agosto de 1922, e visa esoi11'11Dir um .punw 
oontrover&o- Jla mesmt repartigão, . estabe}IIOQndo &lisim que, 
d qUê Sê J)rêtêdde é i!Vltbl' a I'!!t!'lllll!tlvida!lé dà le,l iió ~ile diz 
respeito aos antigos fu~ooionarios, respeitando-se o prmcipio 
constitucional que véda essa ·re.troactividade. 

·as arts. 72 e 89.do decreto n. 4.555, dé iO dê ll~õ!itp de 
:lD2ll, dieem o seru1nta1 . · . · · · 

cArt. 7Z •. A fillllCII i qUe Gatllo gújllltos iiii fuiilicióiiariõs 
dã Esf.riidli de. .Fêi'I'O Cl!l'ltl'll ~~~ Sf4ill1 iia tóí'üii do &rt. i 77~ 
do respectivo rl!gularnento, PMWá sêi' {lfestlldã pélà ãss·ooill
ção de classe de funcoionario da mesma Estrada em faVO!' dos 
seus associados, quando Plll'l · lll~ll devidaminte, autorizado• 
pelo. •Governo. . · 

··. Art.l 89. .Fiealrr lttll!ttldó,ll os tW'tnos da fiãitCttS assi- · 
gltl&lklii n(t Bt!c.tetli!'la d11. Ettt'l!lp de l'etio OI!Ut1'ál dll Dra.sll, 
Pél8~ ll~sollfllliftt!~ de ela&gl otn rrvor dé aetts Q8solllados antes 
di! i• ds J&riefl'd de {D!D.• · . 

- . ,.s:J .. da& Beesa., em BZ de delleftl))ro de i 922. = i'rlnttu · 
M• o.. . .. 

O!ld!! 6on\il!!to: · 
' · (lon~illuam .em. \'iii!Ór ~ n, 69 e ti Setl paragrdtiho roffl• 

tontes aa .ar~. ~7 du lei do. orcamomo ll01T8bte, .:..j s, Nflt't/1 

- .. 

· '.f!ratando~se de· uma medida que traz vantagens á Fá~ 
tenda Nacional a sua justifioaêão ~:eside. nos proprios tmmos 
'da emenda já approvada pelo Senado para o.llótüiil exerc'íoio. 

StU~ dâs Sll!•óee, ;! f de dezernbl'G d iJ J 022 • .:... s . .v ui· r ; · 
· · ·M.mtenha•$1!' & ~eguittté dftp68itivl1 da · vtgêtlte lei oi'iJII• 
Ir181ltlll'i•: . ' . 

Al't. 90 .' O rGovel'Íto fal'lf dStudnr, J)t'OJecLàli· e ornai· fl., 
nhas de hydro-aviões nos. rjos 11m 8eguida mencionad.Õs .. po~ 
dep.do, para. i_sso, abrir ci'lffifflls siti o ma:timo. de 400 :·000$, 
afim de sohmtar oo Congresso Na&iona-1 os· ~redltos prdtlisos . 
11 .oottsLt'UoQao, 1:! 4Ppfil'·Qthli.moni.Q dás !Dil!ffitt8 llnbu, . 

J 's. _:_ V,of. XI ~ ~· , . . . H .... 
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§ fo. A~ linhas deverão ser- estabelecidas nos 'rios SA€1 
Francisco, Paraná, Paraguay e ·~ande e seus, principaes af.., 
fluente.s, para montante e para JUSante dos pontos em -~e 
estes rios são atravessados ou aloancado~ pelas Estradas de 
·Ferro Central do Brasil, Nol.'oeste do Braéil e Qeste d~ Minas, 
ás- quaes ditas linhas deverão ficar subordinadas. -

· § 2•. Os estatutos, pro1ectos . e orçamentos deverão ser 
realizados por uma co~missíio . composta de tres _ engenheiros, 
representantM, respectivamente, de. cada uma das e_stradas de. 
ferro mencionadas e de dous offioiaes aviadores, indioados, 
respectivamente.; -pelos· Ministerios da Guerra. e da _Marinha, 
-todos sob a chefia e· direoofi.o do engenheiro representante da 
Estrada de Ferro Central- do Brasil. · 

§ a·. o Governo determinará; igualmente, á .oommisslio 
r'eferida o estudo de· uma linha de hydro-aviliQ entre-_ Belém 
do Pará e Manáos - · - \ 

·Sala'~as sessões,'- .~dezembro de. 1.922. - {o•~ Mu1'tinh.o.; 

--Onde convier: 
Fica o' Poder Executivo autorizado á construir ou adqui- _ 

rir um ou .dous· predios para a Estaollo Telegraphica e a_ 
-Agencia _do ·Correio de_ Campo-Grande, em Matto ·Grosso, po-
dendo abrir· para issci os necessarios _ oreditos. · _ - _ . . ' . ' ·-· . - ' 

-- · luBti(icQJJilo 
. . ' ., . . . . ,. . . 

Campo-Grande é um11 e~dade situada á margem da Estooda -_ 
de Ferro Noroeste do. Bras!l, no alto. da Serra de Maraoa,h1, 
com_ uma .população ,de cerca de oito mil habitantes, formada. 
em menos de 10 annos. Está fadada a um progresso inten
sissimo, que, dia· a dia, se aocentua, ·e será fatalmente' o em--

· por i o commeroial e politico de· todo o vasto interla711l matto- _ 
grossense, que se ·estende das margens. do Paranã és margens 
do .Paraguay, regiãn, talvez, a mais aprop.riada -do' mundo para 
a criação do gado. A Estaollo Telegraphioa local e a Agencia· 
-do Càrreio estão mais do que· pessimamente installadas; ·e é 
preciso dar-lhes_ installaollo, . si . nllo condigna; pelos · menós 
capaz de. accommodar o ·respectivo pessoal e ·material, e offe,-

- reeer aci publico decencia e cilnfprto. · . 
Sala das sesslles, de. dézembrd.c'd~\1D22. - loB~ Jlur-

Unlto.. . . . · · · -~< ,· · · · 
• .'!::- ,:;·:.~;; . • •••• " • 

.... , ... ./;! .. i'.··' ,,., ·'1~<.!-l•'f''' ·•·•·''J!I·~········ -, 

Onde Convier
.' :~ ... ·· .• - :--_:'·.:·-~;::!);_:_y;".-.,~. ,l.,_.,::;.'· . ' ' ,··.' -,: 
I • ' ,. -~~ • i C , ) • 

Fica. o .Poder Executivo · a~t~rlzad~7 a. mandar constrúir 
uma linha telegraphioa ligando. a estaoAo. de Correntes, no 

· . Esta~ o de Matto. Grosso, á Santa Rita do Araguaya,. á margem 
do r1o Ar~~~guaya, correndo a. despllaa .pela verba ·global des
tinada á \ cconstry.collo ' de novas Unhas telegraphicas. • . . . ' 

Justi(icaç4o · 

· · Sauta Rita do' Araguaya é un1a localidade~ que se desen
volve- extraordil!BJ,:iame!lte. Servida por uma ponte, ligandQ 



SESSÃO llM !!2 f}E OI~ZllMBifÓ DE ·1\)~~ 211 

as duas marge.ns do càudaloso Araguaya. tornou-se o ponto· 
•obrigatoJ•iu de Lraves•liu pura i.O<lo o gado· daquella I'ieu re
giiío matlogrosscnse. que .sn destina ao l.riangulo minei'ro. 

·Além do gado, a rogiüo é atravessada pelo rio das Graças, já 
celebre por. seus diamantes e pedras preciosas, onde traba
lham mais ele !l.OOO garimpeiros,· cu ,ia actividade . e intenso 
commercio· desses product.os mincracs estão dando grande 
impulso Lambem ao rlesenvolvimcnLo local .. A ·linha, ligando 
Santa Rita a Correntes, que é o ponto mais proximo da nossa 
séde ·t.elcgr~phica, a .mc_nos do .40 lcguas, ou s_ejam, dl)zent.os
c poucos lulometros. nao: só v1rá csf.unular amda ma1s esso 
pro8'l'esso, como attender a . uma grande necessidade, a dos . 

. :boiadeiros s'o communicarem- com os compradores do· Lrian--
· guio mineiro, a mais de 100 leguas. com· a rapidez que a natu-

reza desses negocias exige. · 
. Saia das' Sessões, do dezembro de 1922. - José Mur-
finho. · 

Onde convier: 
Fica b Poder Executivo autorizado a· manda constrmr 

uma linha ·le!egraphiea ligando Tres LagOas á SantAnna do 
Parnahyba, no Estado. de. Matto Grosso, corrente a despeza 
pela verba; global destinada á cConstru~lio de novas linhas te
I egraph i c as" . . ,. . 

Juatific~4o 

Sant:.Anna · do Parnahyba é uma ant.iga cidade de Matto 
Grosso, com quasi um seculo.:de existencia, que passa agora 
por uma phase .'de renascimento, graoas á approximacilo de 
uma' linha· ferrea, a Noroeste do Brasil, e ao grande dogen
volvimenlo que vae tendo o commercio d·e gado na região. 
A _proximidade dos portos de Taboado e Alencastro., no Par
nabyba, por onde se faz a travessia das· boiadas que se 
destinam a Rio' P11BI.o e Barre tos, .pela ampla estrada de ro
dagem, recentemente construída, que vae ter· a estas duas ci
dades,· emporios do commerc'io de. gado dp noroeste paulista, 
-.tem _proporcionado a ·Sanl'Anná do Paranahyba um grande 
desenvolvimento · local que reclama o éoncurso e· assiste_ ncia 
dos .poderes publicos. O Estado· já vem volvendo suas vistas 

· para a região assistindo-lhe -com os ser'Vicos da ·sua alçada. 
A UniiíC!. por sua ·ve~, precisa contribuir _para. incrementar 
tAo !'ccentu~do · resurg1mento. E o . telegrapho, é de· todos os 
melhoramentos o menos dispendioso o de mais urgente ne;,. 
cessidada que o Governo Federal lhe póde dar, facilitando 
aos. bo.iadoiros communic.acão rapi~a .com os compradores de 
Barret.os e tambcm do.Tr1angulo Mmezro. · 

Sant'Anna esl.á á 30 Ieguas de 'J:res comcões c comquanto 
nll.o soja csla cidade servida pelo Te!egrapho Nacional. e sim 
pelo da· Estrada de Forro Noroeste do Brasil, que tambcm é 

· nacif:!nal, .deve ser esta a -lignoão preferida, por ser a mais 
prox1ma. · 

Sala. dns sessões, de dezembro de 1922. - José Mur~ 
linho. 
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.· 

Mantonlla-se o dispositivo do art. !J7 n. 7, do orçaniento 
vigente, mandando proceder aos estudos de uma via-ferren. li
gando as bacias do Paraguay e do Guaporé. e autorizando 

· abertut•a de creditos at.é 300 contos par•a esse fim, · 

Jus ti['icação 

O dispositivo referido é o seguinte: 
"Art. 97: Ficá o Po()cr Executivo autorizado: · 

. • . I . . 

§ 7•. A mandar procedei' aos o~Ludot1 definitivos de uma 
.estrada de ferro ligando as bacias do Alto Paraguay o do Gua- . 
poré, podendo abrir oreditos para este fim até 300:00$000. ~· 

A justificação dessa medida já foi feita o anno passado e 
. dispensa quaesquer novos esclarecimentos, bastando reflectir 

que ella visa pOr em via de estudo e soluQilo um Importante 
problema continental - a _ligação das bac1as do Ainazonas e 
do Prata, que constitue uma das grandes aspirácões suJ;.ameri
canas. 

· Sala das sessões, 
tinho, 

de dezembro de ~922. - José Mur- i 

-
Mantenha-se o dispositivo do art. 82 da vigente lei de 

orçamento da despeza, que concede 80 cont()s para desobst~:u-
ccão. do rio Cuyabá, em Matto Gl'OB!IO. . · 

Juati(icaçao . . 

O dispositivo a qtie se refere a emenda, diz o segUinte : 
"Art. 82. conLinda em vJgor o art. 53 da lei n. 2.991, de 

5 do .Hmeiro de 1920, que aútorb:a ·a despender ati! SQ:oooe 
-para a desob~truooAo do rio Cluyab4, podendo abrir o nécessa-
rio credito.•· . . . . · 
· A razio· desta medida está em que o Estado p1'61llsll man
ter nesse rio, quo pilo em oommunioaçiio, unioll' e .exclusiva
mente, a sua capital com o rosto do paiz, um sarvt.r;o Plll'ma
nente de desobstrucção e dragagem, até que a . Unillo possa 
fazer o stJrvico definitivo de rectlfioaolio, oanalizacllo ou le
vantamento das margens, tão insistentes e urgentemente reola~ 
mado pelas neccssidn.dos da navegaollo. E' um 11Ul:IIIO impre
soindivel e cuja recusa póde dar em resultado o Isolamento de 
Ouyabá durante sei!l. mezes no anilo, 

Sála das sessões, de dezembro de 4922~ ~ José Mur~ 
tinho. , . · · - " · 

· Mantenha-se o dispositivo do art. 97, n. 35, do orçamento 
vigente, redigido da seguinLo 1'órma: · . · . 

• I . 

l!,ica o Poder Executivo autorizado a contractar com o 
l"loyd Brasileiro a..!navcgaciio entre Montevidéo e Corumbá, me-

- diante a subvençao de ~o o: 000$ annuaes, e com quem mais · 
.vantagens offerecer, por prazo n!io excedente de cinco annos: a 
de Corumbá a Cuyabá, mediante a subvenção annual de 
120:000$ e a de Corumbá a Porto Esperança, mediante a sub~ 
;vrmçiio tambem annual de 80: ll00$000 .. 

I 
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,. ' . Jus ti(icaçãa 

. A just'ificação destas subvencOes já foi· sufflcientemente 
feita perante a Commlssilo a o Senado por ool!alilo de ae votar 
o areamento vigente. O Brasil·não póde, sob pena de quebra 

· do seu prestigio continental, subtrahir sua; bandei:ra ao com
mercio fluvial da bacia do Prata; . e o commercio interno do 
Estado ele Matlo Grosso não só reforça essa necessidade como 
reclama· ai duas outras sullve~ões para 11 sua navegaçilo in-
terior. · . . . · 

· Sala das sessões, · de deztnnbro de 192~,- la,é Mur~ 
tinlto. 

-· Onde convier: 
· Fica o Governo autorizado a despender até 1. 500:000$ 
(.Iom a continuação da conatrucoiío ·~a estrada de ferro de pe
netracão no Estado da Parahyba, da Alagoa Grande a Patos. 

,T usti(icoção 

. A eslr~da aolmn eit.ada é a que tem de lisal' as capltaes 
· dós Estado! do Qeard e de AJasoas, faltando slimante a con. 

!tl'uoç!o, e.m parte, de terrilorlo · parahybano. E' a estrada qut 
· atraveiisa .todo o Estado e tem de. se!!vlr lls 1enas mail pro- ' 
ductoras do algodão do· sertão, que rivaliza com a melhol' qua-

lidallo dll mundo, D~tlllRiB, a lli\o Qontinuaolio de111e ~ervi~;o 
· rilportaria em iilcalculavel prejuízo, para a Unilio, de,&dll que 

se perdesse todo o serviço jâ 1'elto. . · · 
· ·· Sala das ·sessões, 22 de -.dezembro de Ul22. - Antonio. 

'Massa. 

-Oni!e oonvle,r : 
Art. Os lQgares de inspe11tore$ !la 2• cl"iise da Rep!U'" 

tição Geral dos Telegraphos serão . providos alternadamente 
por.· aocesso dos inspectores de a• class( por merecimento,· 
e por telegraphistas da masm' ·rapartição que forem diplo
mados ·em engenharia, cujo titulo, esteja reconhecido e aver
b!lciO nos i'e~p~cUvos assentamento~, sendo pre,feridos os que 
.1~ tiverem em acrvico rte campo em construcolio ~e linha 
.t,elegraphlca, lev11ndo"sc tambem e.m conta a apresentaçQo ou 
publlcaoao de trabalhos technicas espontaneamente ou ~o . 
<tosempenho elo oommissao, ·. 

Justificaolfo 

As promoções dos inspectores de 2• classe na Reparti
çrí.o Geral dos Telegraphos são feitas alternndamonta por in
spect.orcs elo a• classe ela Repa. rticiio Geral. dos Telegraphos 
são feitas altormHlame.nt.e por inspectores de 3• classe o por 
engenheiros estranhos :t rcpartloão (art. 323, § 2•, do ro-

. guiamento da mesma repartiQilo). Mas, existindo tele~rl\phis-
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t.as engenheiros, é de toda a justioa que os referid"s telegra
_ph is tas sejam tambem apl'ovaitados . 

. Rio de Janeiro, . 22 de dezembro de 1 !122. Paul& de 
Ji'rontin. · 

Ministerio · da Viaoiio e Obras Publicas 
Districto Federai; 

·Verba 2': 

Correios 

Os actuaes vencimentos dos . mestres, mao!Íinlstas, fo
guistas, vig!a1 carvoeiros. e. mari~eiros do servioo marítimo 
ficam classificados em dous terços de ordenado e um terço 
de gratificação. 

·· Justificaçllo 

'· A pre.sente emenda . visa regular a situação do pessoal 
·referido o qual deixou de ser incluído na emenda que regu
larizou o servioo das officinas dos Correios, approvada no or
c.amento deste anno, e que teem direito a aposentadoria de 
acoõrdo com a lei 2.530 de 30 de dezembro de :l9H, e bem 
assiro os funcoionarios de igual catego~ia de Saude, do Porto 
e Policia Marítima; que já gosam as regalias dessa lei, por. 
isso ·é dé_justica a approvaoão da .presente emenda, que não. 
traz augmento de despezas. · · · 

Rio de Janeiro, 22 de dezémbro de 1922. __: Paulo· de 
li'rontin. 

' 

Os desenhistas~ da Estrada ct·e Ferro·· Central· do· Brasil, 
que satisfizerem ás exige,ncias da .lei n. 3. 001·, ficarão.: com 
a categoria ·de ajudantes de engenheiros ·residentes e .terão 
pre.ferenc1a para· as rê3pectivas vagas ·que se derem . 

·· . · · JustificQ.Çilo 

.tt emenda acima é de toda a justiça,, pois visa contem,. 
p lar com . melhoria de situação a engenheiros ... que, tendo seus 
titulos registrados de accõrdo com a referida':Iei, não podem 
tCI' accosso,· pois. que io ·categoria de desenhisf;ii ·'termina com 
a de 1' classe, sendo, portanto; a elles vedada a promoção, 
não obstante terem todos os requisitos legaes;,; ~ .. 

·Rio· de Janeiro, 22 de dezembro de t 922':·· -Paulo. de 
F·ront-in. · 

Ondo convier: 
Ad.. Fica crendo na Estrada do Ferro Central do Bra-

sil o Jogar de consultor juriclico da adm'inistraçtio, · sondo 
aoroyoitudo para .esse logar um dos auxilim•e.~ techn'ic'o,v ad
rlirlos, dn mesma estrada, qi.'le for formndo em direito. 
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Ju8tifiooçà.o 

· A presente alteração no· quadro · da Central não traz ne~ 
nhum augrnanto de despeza. trazendo, entretanto, a conveni~ 
encia de ser aproveitado mais um dos seus addidos e em fun~ 
cções correspondentes aos seus conhecimentos e ás conveni~ 
enoias dos serviços da Central, pois, .sendo elle formado em di
reito, claro que poderá prestar melhores serviços como au.,. . 
xiliar .ou consult.or ju~idico da administração . na or.i~ntação 

. jurídica ·dos seus mult1plos processos, que como aux1har te~ 
C!hnico, sendo elle bacharel em dir~ito; · · 

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1922. - Paulo d11 
· Frontin. · · · · · 

I 

Onde convier: 
· · Fica o :Go:verno,, autorizado_ a abrir pero Ministerio da 

Viação _e Obras Publ!cas os cred1tos precisos para occorrer ao 
pagamento do que é devido ao engenheiro de 1• classe da Re~ 
partiçlio de Aguas e Obras Publicas, João Francisco de 'La~ 
cerda· Coutinho, reintegrado na referida repartição com ven~ 
cimentos annuaes de 1!1:310$, a partir de I setembro de 19l6, 
em oonsequencia do ·decreto legislativo n. 4.062, de 16 de ja-. 
neiro de 1920. deduzidas as importancias recebidas pelo 
mesmo engenheiro, af6ra ·o augrnento provísorio da lei nu:. 
mero .. 4.555, de 10 de agosto do corrente. anno, revogadas as 
disposições em. contrario. · . . · . .. · 

Justific.açllo · 

- O engenheiro civil . Jolo Francisco de Lacerda Coutinho 
foi reintepado por decreto de 26 de abril de i 922, em .conse
quencia do -decreto leglslat.ivo n. 4. 062, de 16 de Janeiro de 

. 1920. O Congresso Nacional, .reconhecendo o direito ·-do· re
ferido. engenlieiro, precisou ainda no projecto n. 90 E,. do 
f 92:1., a relntegraçllo do mesmo e autorizou. a abertura dos 
creditas precisos; . . . . . .. . 

·Acontece, porém; que o projecto n. 90 E, foi vetado, sem 
comtudo, preJudicar a reintegraQiio do referido engenheiro. a 
qual se .executou por deoreto de 26 de abril do anno corrente .. 
Pois bem,- a· emenda supra vem apenas confirmar a autori~ 
· zaolo já proposta em o projecto 90 E. de .:1.921, para. a aber~ 
tura de creditas,. segundo reguer o.· referido engenheiro, como 
consequenoia da remtegraf)lio julgada· como de. justiça pelo · 
Congresso Nacional, e; portanto, nllo determina augmento r:le 

' despeza. · .· · '\ · · . . 
· Sala das sessões, 22 de dezembro de i 922. -Paulo d<J 

Frontin; ' 
Cdp'ia 

, (Diario do · Congr·ess(}, de 24 de dezembro de 1922, paginas 

ns. 5.752 e 5.753) 

Parecer n. 590, .d~ 1919 ....- A -proposioão da Gamara do~ 
Deputados n; 276. de HH 9, autoriza o orAdito rspecial d!'l 
16 :333:1l448 Pf\rn ·11agnmento devido no engenheiro João Frnn-

'. 

I 
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cisco de J .. acorda CouiJnbo, poli' dlfferença de vencimentos 
consequente á sua remQQ!io, em 1912, da Repartição de Agua~. 
Esrol.óe o Obraa Publioas, · · · 

. - F.lm longo I! fundamenLadn pzu•eoQI', a Commiilllio do .Fi .. 
nancaa dlll]ualla Oas11 domonatra 11 justiea do P.IIHilmQntQ r!l .. 
olamado. liasoado om di\Pillões tio OOPIII'OIIIIO ~1\0illlll\1 ·!l QQ 
:Poder Judioia~lo. . . .. · 

. Cl)nform~ando .. ae. eom aa. ~onoh~•õol a qu~ 111111 ohegçm, ll 
ComrniMI!Ao dó o 4au voto ó Pl'llPOIIOio. · . · · 
· · Sala-das Oommieaiios, 92 d11 junho do i!UI), .,...., Viotorlnll 
,lfonteiro, Presidente.· ,., Ji'romleca Sá, Relat-or. ·~· J, Ohor .. 

mon~ .B .Alfl'~f~r~~~sicãO f itff~f:l~~iere o parecer supl'a ~~~ 
converteu em lei, segundo o decreto n. 4.062, de 16 de jallfllro 
de 1920. _ · - · 

'l'erlio passagem . com abatimento de· 75 % noa tl'f!JIS e 
s~burbios e pequenos percur~os os contínuos, serventes e 
operarlos da Unlllo. : .. · · . · 

-. l~dt(ioaçiíll 

E' just11 a itlJll'ovaoio tlestt flffil!lldll JlQis d um auhaU .. 
t.uuvo tJtiO jt\ VI!Jll nnsto ol'OIImllnto e traLa.Ra d11 Pllquano• 
funootomtriQil aue devido ~ OIU'Ilit.la dll OR~Ail aiio ol)ri&radoa t\ 
l'I!Hidiram no~ ~uburbio~. - · · · 

. cAtui~~~~~ ~~~~ SI)SS.0llfi1 lH ~~~ d~llllllbf!l ele i 9~1: • .:,.... (rifl(!lt Mth . 

' 
Serão considerados estafetas privativos os nctu'aes esta

fQ~!\S qljf- Sf)fV!)n) Ulls ~S(!WQIJª te!EliJl'llPhiQ!IS QQ fl!lP.RaP P Cu
IT1!11'~ dO.~ De,pgtat:lot~~ (!, ,l\t!~o IlM resp.I)Ó~Iv~s I'M~M. 

. \ 

. I u~tt(,caçag 
TrRI,Q-se <fe ttHI~Pirmarlo~ · qutl j4 serv!lm n11~ csl-n!lilc~ 

rrlvnl!vns ha mais de H! annos sempre a. cont.r,ntq· dQ8 Rr~, 
~opndorr-8; ó ,iu~ta 11 ~pl}r9VIW~P. dQ~I·!I rm!ll!!fa. -
· lil11l11 rl111 s~~~íil\11, e t dn dOIIlmbra dEl f0il2, -Jriiii!U 'Mu, 

clltltlth . . ; .... c,. ,, '• ... ~~~L.,.J...,;.,~f" 
. ' -

Tt~rfto pa~all.~~m gt·ntuitllP no~ cnrr11~. dtJ 2'. (l)AijRe no~ 
f:t•cn1 ~ dtl E~trada do :tJ'prro Ollntrlll do 11rns11, !lil ~rnardna ·mu- . · 
nlc pnos e ,jardins quando em servlco.. . · · ·. . . '·. . 

1ustiffcaç6.o 
-,; '-
:,._...;~~1,.; 

_., .. ~ ' 

~ npprovnção desta errumlt• é .,justà · pois !.rata-se dA · 
funccionnrios que 'silo obriga~os a pagarem passagem . e,m 
RO~VÍÇ(l, . 

Sala das sessúés,.'21 de dezembro de 1922. - lrineu. Ma·-· 
clwrln. , . 

Onde convier; 
· "F'l~a o Gov!lrno nntPri~R~O a, ·quando considerar OPP!.lr•· 
tttno, m~ndar faaer po~ \ln"nh•lrQ~, d11 . rilQOtlhPolcJa . comllll .. 

I 
~ 

• 



SESSÃO EM 2il llll P~I':Mlll\0. DE 1922 llf 

tenela. 01 eatudos nee.~ssorioil l!Oii rios Pur(l& YllllQ e Acre, 
afim ~o se l.ol'nRro~ navo&raveia om t.ndQB lU o3tlloõe~ ljo 1\liTIO, 

. Bb~IUdO 08 nflllfl8SBI'iOil Ol'QdllQS, '' . . 

]1l~li(içtJÇ{jf.) 

O. tofri~!io ~o ~()i'lh ep1 ~PJIBE'1qnencla ~ll t.ratado de Jle,.· 
tro110h~. · tl!l'l Q 1\ f"rma ~.Q triRngulo, C\lJa mi\IPr e1tensno. 
hnJ"' j{OO(ll1~ P.R· q~;~e nw servil dii ba~a. Vl\ê do morllll clQ Mo.,. 
rlll\.""' HB 1!\tll-udll d.p 1Q",20 lilll, .ás· Pabpcairlls ou nnsQcntl' ... 
IW JlC.iiUII do. 1l1Will'f, t~ni, ~r,pr. (IX. im~dllment.~ 190,0001 KJ!, 
E' ma1nr,' portanto, que mmtos :&2tiiCIQa da 1\epubllca e de 
IIXlrllQrdinula fiq"o~a . fiQfo~tal, o~)lP!lndo o Prlmeiro·logar .a: 
MVJ!Ilona(l t?l~~tiQA - (l,vt~" ll?'lfnlumRi.i e 4cwea guyanefllll$ 
ou CAitilqa, !ll.lll Dr!ldq~em a lllliiiRIP. ou r~llill" tnclím~riiVIIl. 
allment.~gol'J <19. oAmmarciQ 11 llllEI ill4U$t\'llls floreaoente~. 

• · O rio P"ruN, t:rnmtarlo "ll 'l'lliK~etoMo ~mawnaa, t>ecabQ, 
mil I! dUII~Btlli1. milil"ll dl.l ~\la · oollt\l,ll!nclR com e~te, o rlq 
Anro 11 ma111 aQiffillo ll 'Vall!1, que banh~~om, · rew~ctlvl\mel\te, Q:l 
antiRQR dt~P,al'tamentos ~A i'\lf.li . .\lll'I.J · 11 Att9 ll-qrna, aencto 
IIQUI\111! ffiBl.~ Pllll'~Jh~~Q a. d{l ffillllll' prOI11,11lÇ!lP ,' . 

. Tendo um curso superior a 3. 000 kllomet.roa, é a bem 
diaor o rio Purúil o f!Íl!O .• Q.ll Q,l'tDI'il\ P,rinpjpftl ~e ll!lmJPuni
lliiOãA com fliiSilM QUilil. ·t'llgJOII6 Q(l tel'l'ltQriQ lllll'fll\\lQ. ·. 

· nave::Cã~p~~~sed~a~~~b~p;P~. Wan~~v:. ~~Q K'~n4~:.s 11:~~~3f\u~ 
viaos, que P!IISillll calllr poui.lo ll1.8is !li! 211 _m~rQ~, ftlé á fd?; 

· ou emtioccadura do Acre, sendo a penetraoao ftlitll O!l, mil~" 

mQ, a ll!\VegaçãQ !laq1;1~1J!l p,oi!to a mQptante o Purús, rea- . 
I zavel sómente 'I'Or· navios de. t50 pés, . 

Entretanto, de maio a novembro, quando se accentua "' 
vasant.e ou decrescimento· das -aguas dos ·affluentes e sub
affluentel'! meridionaes do .t\iifaz·anas; o territ.orio do Acre e 

. ,\lto P~;~riiR fiop. -i~olaàQ . llas praQ!lB lle' Manáos e Belém, .com 
. 1\~ qU!lt'S re31!&~ SUQa . trQnfl3p~QflS e llflJlSegu.lnt!lffiOllte, di\ . 

· · oommurihll.o nactonRI e tlu ID\l.Mo IJlte.ÍrCI; l)llr!)uanto, ~I JA n" 
biiCia do Pel'll.s. a ·navegaoAo em VI\Jllll'tl~ ~rt l!Ó11t1 ~llr flllta llt·~ 
o logar denominado Cachoeira, d'ahi para illante ella sd ". 
passivei em lanchas, qLle não reclamem fundo para mais de 
tre.9 pés, eQ'l~aroaçõe~ qu(l, v~~(!ij muitas, não poderão pas~l\1.' 
do desaguade1ro do r1o Acre. · · . 

· No temfJO elas ·enQhentes, viajando um gaiola, os Vf\{!Ore:;t, 
quer de typo inRII!, q'Uill' amerioán~, ·lldo.ptado oate. li R n11ve· 
ªaqllo _ do Ml~sl~alpl · pelaa a~r~~as do Pnr~a. (Je M{lnáoa ll ol·. 
daae de Rio Branao ou llenna- Matturail'a, ·a!ffiella no AeN e 
esta no Yaoo, o dispenrlio é. em m!ldlo, 'de UI dlaa, elovan .. 
àQ·~«l J\ 4Q no . tompo de 'VIIl'~O Q\1 ~o ~blli;llmlln~fl dQ ~ande 
estuarfo., . . . . . ' • • 11 

· Como se vê, a bacia hydrographica do Estado do Ama
zonas o do Territorio do Acro, 11ujeita .a tnmanhn irregulari
dade, n essas alt.craQões no regimen das aguas, não póde âeixnr, 
Qom e~illllt inconvonientell !la influir m1 vidG PQIDffillrci<li • 
. tloonomiQII ll ~P~IIIl d!l' rP,~oridaij ~om1s, remotl\il 'PII~~.iflna, n, 
alnrlamlll~ 1111 mtnmten11iill dG Cll'ciPJl'l pnbli(la e III\ Ql'(lllffi pd .. 

. minist.r-ntfva sii!~~ dn rroprll\ soborania Qacjonal, em linhas 
de .fronloira çom as Rep11blions da Bolivlq fl do f.!on'', 

· · Jst.o posto, como venoer es&cs lnconvomontes, dobellar Uln 
grandes males e perlros, . · · ·· 

.' 
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A . resposta só· pode se):' esta : ou construindo estradas do 
ferro, ou desobstruindo os rios com a· competente dragagem 
de cailaes, OU· a construcoão adequada áe rep.rezllll, Jogares. 
ap1•opriados. . · . . · . . . . . ·· . 

A primeira .hypothese deve ser abandonada, tendo. em 
vista as condicões especiaes do solo amazonense, ainda em for
mação, cortado · de innumeros canaes, rios permanentes e de . 
alluvião, paranás, igarapés, bacias lacustres, .brejos e alag!ldi-· · 
cos1 não se devendo esquecer que a. Madelra.;Mamoré após 
mUit!ls annos de esforço, correndo, ahás; e~ terras ~!tas, .em . 
quas1 toda sua ·extensão, custou 300 . conws por kilometro, 
sem fallar no assombro~o obitilario com- que nos· enlutou,. for-
mado por violentas eptdemias. · · · ·· · · · ·. . 

A limpeza dos rios ·a a 'dragagem canalizadora sãO te
chnicamente; de· enormes difficufdlides, além·· de incalcu\avel 
dis_pendio na execucão , e conservaoão do serviço. Com effeito . 
tolfos sabem que os rios do Amazonas ou o seu systema- pota-: 
mographico não t.em feitos permanentes, canaes constanl_es e · 
que _não se,jam alterados p'er10dicamente. Abaladas pelas cor
rentes âas grandes chuvas, pela poderosa acção ·das enchentes, 

_ as margens dos rios' cedem, esboroam-se, mdo obstruir' ca
naes· quei antes existiam, formando· novos bancos, praias;· co-
rOas de .. erra e ilhas. . · . .. · .. . · . 

Nestas condições,· sómente poderosas represas resolverão 
o problema em. extenso territorio, onde, para· esse· fim, não 
falti:l agua sufficiente, 1aas a estabilidade do· seu regímen e 
a necessaria canalizacilo. . · · · · · 

E' . para este estudo ·e · outros mais que apresento . uma 
simples autorizacão. ·· · · . · . ·. . ·. · · 

Sala .das. ses~õe~~ 21_ de. dezembro· de. 1922; ~- Lope~ Gon-
çalves •. - Sdverto ['(ery. . · . · . , 

. -
Terão passàgem gratuita nos trens .. de subtírbios. e pe .. · 

quenos _percursos nos. carros de . segunda classe;· os estafetas 
e. cart~ll'os dos Corr~JOs ~ ·Telegraphos;- quando 1em servi'ço,· 

..convementemente umfoi:mlzados. · · , · · 
.. 

Justi(icaçt2o 

. E' de inteira just~9a a BP,ProvaoAo désta emenda, pois 
trata-se de conveniencia de serv1ço publico, por isso que estes 
pequenos funccionarios muitas vezes são · obrigados· a pa-
garem passagens em serviço. · · · ,: 1 ·. . 

-~ - -- ' •.• r"' ..-,.:- .• 

. Sala das sessões,. 2t de dezembro de f922 .. - Irineu Ma-
chado. · 

. ' 

Con'siderando que ·a -Reparticãó. d~. _;;.\guas, tendo até 0 presente momento mstallados cerca de '·iS. 000 hydromjl!.ro~ 
e ostando 60 % destes parados, necessitando conc"ertos · . - . ' 

Considt~rando que a Reparticão já admittiu a titulo pro
viRaria, alguns officiaés, operarias, os quaes est.üo auxiliando 
os conoet•tos desses medidores; · · 

i 

l 

' 
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, Considerando que o numero de medidores concertad(l!! 
pelos operarias. aotuaes :não corresponde ás necessidades dos 

· respectivos serviços; . . 
· · Considerando finalmente, que . o P.lano do Governo é ge~ 

neralizar e r~gular o emprego do~ hyilrometros para medir !* 
· agua oonsupud·a; ·. _ · 

· .. Proponho o segilinte: -
verba s•: 
Onde conviel,': 
1•. O Governo aproveitará os . operar i os ~xtraordinarios 

este ànno · admíttídos, que .I!Jelhor_es aptidões apresentarem· 
para attender aos concertos d{)s · bydrome[ros parados, a contar, 
de ·t de. janeiro de 1923, augmimtando ainda,. se preciso fôr, 
o seu numero; · . . · . -
. _ 2•. Regularizará os salarios· dos operarias -effecth:o~, evi
tando que aquelles percebam mais gue estes, .sem preJUIZO da 
percentagem prevista na lei 4;555 de fO. de agosto do 1922. 

3'. ExtornaT;á :pat•a ·este fim; até 60 : OOOJ da verba de 
2: 500 :000$ já consignada no actual orçamento }}ara o . sel'-:
VJÇo de generalí~acão de hydrometros e augmentará de Igual . 

· quantia a verba material destinada a. aÇ~quisicão de sobro-. · . 
sal entes. - ·- · · 
· 4•. Esta providenciá sel'á adoptada sem prcjuizo do plano 
de org~:~nização do . Governo, prevista no n. 53 da verba 8•, 
Díario Ofticial, de 18 deste, á folha 7 . 557. 

, I . . - , ' . 

Sala das sessões; em de dezembro de · 1922. -: Irineu · 
. Machado. ' . . . . _ 

-·. · Acereece~te-se : · · . · . . 
Art. · Fica 8 Companhia Estrada de Ferro Slo Paulo

Rio Grande, arrendataria da Estrada de Ferro Paraná, autori:. 
· zada a equiparar os fretes de mercadorias da estação de Rio 
· Ntigr'o aos pol,'tos de Antonina -e. Paranaguá, e vice~versa, aos· 

da estaolo de Maf1•a a S. :Francisco,' na Estrada de Ferro São 
Francisco.. · . · · · · · · · 

,. 

Jv.stiticàç4o 
·. .. . , .. ·._ . . . r 

. Por oontracto de 8:1 de dezembro de i9H, ficou a Com
panhia Estrada de Ferro .São Paulo-Rio Grande obrigada, em 
clausula contractual, a equiparar os fretes da estação. de Rio 
Negro ás de Antonina e Pat'anaguá, aos de São Francisco·. · 

· . Esse. regímen vigorou· por muitos annos, até aer assigna-
. do· o 'contracto de 24 de janeiro de :19:16, em que ficou 'esta

belecida a suppressão daquella medida, ·.embora acarreta9ee 
essa modificação grande prejuízo á zona do Rio Negro que 

. vinha· até ent.lio gosando da reducf,)ão rtos fretes de exportaclio 
dos productos da região . . · · · · 
· Sala das sessões, 20 de dezembro de 1920. -,- · Carlos C a-

. valcanti .. .:__ Affon,,o C amargo. - Generoso Mm•ques . 

. Tusti(icaçiio 

O serví~o de fisonlizaçüo do consumo de agua por bydro
mol.r~, ~ub01•dinado á i' divisão da Repartic!io de Aguas e 

·~ 



• 

I 
~ 
I 

Obras Publica~. MfJ fiU am t.Qd~ .ll va~~iasima ~ona tio Pi~trictà 
Fedoral o tambem JIO istnao Qo Jllo de .Tanelro tiàS povoaç()e~ 
que lhe ficam adjacentes, até as cslacllQ$ · dll ijertord l\oxo, 
NDVII r&-up,~su', ~atlt§ (Jruz e Guaratiba. Assim, quer o enge- I 

Dblli!'O, cllefQ di\ djvjsllo, quer 08 domai& fUDillliODBI'iOS que ' f 
t.eem a seu cargo tal' set•vico, tem t~m muito& dlaa do oada me~ I 
de deslocar-se da séde da Repart.i~.ão de Aguae, fazond!J dáape .. 

· zas com transpor,tes .e su.~Lento .. ~· PP.VL!'nto parfe1tame~te 
justo que esses funcctonarws percebam uma diarla nos d111s · 
'em que fazem 13uas percorridas fóra da .séde da. repa1.1tlçlo, de 
accórdo com o disposto no art. 183 da lei n, :1,454, do .6 de 
,jAneiro de Hl18. . · . · .· ·. · 
. .\~sim, P._I'OJIOilhtl tfl3C S{l RC,~1'880Bilte 1\~ V81'ba: 8' dO Or-; 
Çllffilll!to qp YfllÇIIQ: . · . . . 

Emenda;· 
' ' . 

A' vol'llll "lllvàntullBS", · · . - . · 
,o\J:tonn lle dlRrfpa par]l despoz"il ~de Vllllfllffi om ~ei'ViCO de' 

lly4romotrp", di' t! PIViiiiLQ, da aooOrdo oom o art. 183 a a le~ 
n, 3,4fi•, de 11 (jp j11Deirp ~o 11118, 110 enB'flnbelro•Pllefe 'da 
dívi~ilo,. tBil IIP. !llliet~llt~i.l'll•llhofo. lla otfl.elna, 11 um i" e um 

. 2q ollorlptul'lll'lll~. Hfl. a "ll$ tl~ollas, 5'000', . · . . 
Pessoal, 20 : 000$000. . . 

. ~ guantia IIQima d!l 20 ;000$ podcr4 ~av deduzida iia verba 
dll 30: 01)0$ ii a COillllj'lliiCAO - 1' qjvi~~Q ,.... b) QQnstrl.lcç!o llll' 
officina de reparacllo P llftn•ioão; llllQ\II•iofía do· byclrom()trp~ 
Jlllrll subst.itnjçi'io rJos que eatlverem em concerto. 

Sala· das sesslleii, de dezemb~o do· 1982. · ~ Manoel · · 
Borba. ·. , 

· · O total de hydrometros installados pela Rcparticiii:i do 
Aguas e Obras Publica~. actualmente, é' de tª,poo, doa quaPs · 
e~t~o collocaqos em. fjelforct Ro;to e prQximidactcs 12 appa
l'!!lllfls, U e!ll GuqraLJbO, ~~~ em 811nta Cvuz, '7:1 em Realengo, 
'48 em Ollmpo Grande, 83 em .Tiloarépaguá e muitos outl'OS, 
J10S ~ltPUllbioe da J!lsl.rj\da de Ferro Leopoldina, atá a ostn
Qfto rlo Yl~rlo GIIJ!Rl, IICI alf.o dll TIJuoa, erp IpanAma, Oa. 
voa, ele. . , - . . . . . · 

A J•rnda do exercicio de 1921, remett.ida á Rr.cebndoria do 
'rheAouro foi de 2. 407 :tooes&e, oonforme consta do. relat.o~. 
rjg, ll (1 sonico ~~ ai)QB i\ lll.\r(!'P d~ 1' Piyisiip, C\l,iO. cbe. fp que 
~qporin~d~ 6 ~\ll!:illll~n flD!' um f!IDA'enl!elro-a!ieté da o.t'flci~ · 
nl\, 11111 t• r.~cr ptqr.llrJP eqef\t'rel!'ado ~1\R jnRtQilaçlle~.. um 
2' enQ!H'l'flll'!\~n 11 espr ,pt.ur!lc~o o. flsonh~llcilo ll · h·a~o fJRcaea; 
oa qllJI!'S, pel11 nlll·lmml fip~ o~~:rgo~ · fJllC ·doflemponhnm, ·silo 
opris!ldps ern ml-!llos rlips de C!\!l!l ·· moz , ~ fqzor clespezas de 
f·l'llnsnorl,es c !l!l!l'len~l\çllo, nas yorlfionçi.i(ls. de leituras, · fun
eçjonllmento ll fj$oah!!!l~llo elos "Jl1edido~~~'· 

.. 
-. , . rJ~! . 

. . · ,\c(Jroscente~se; . , . 
Art.. : FlPII " Qomrmnhin :msti'IIÚII dft Ferro'süo Pnulo~ 

Rio Grnndr., nrrondatnria da. Estrada rio Perro Parnmí auto~ 
rizncla a equiparar os fref.as ci(l o10l'Oadorias da osLaciio 'de Rio 
Negro nos porl.o~ de Antoninn c Pm·anng·u!t, e vice-versa aos 
dtl' o~I-JI(,Iilo dQ l\lllfl'll !I ~. l•'ranoi8co, nn lilstrada do Fort•i.i Silo 
friiJllllqço, · · · 

t 
' 

I 
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Justi(ioacllo 
I' • ' 

\I Por contraoto .de 3i da deaambro do i9U, ficou a Com- . 
panhia. Estrada .. do Ferro S~o Paulo-Rio Grajtd& obi'i.,. om 
clausula contraotual, a equ1parar ·os fretéa da eataolo 4ê 1\lo 
Negt•o ás de Anloninu e Paranaguá, aos de- Siio Francisllol · 

Esse . regímen vigorou por muitos annos até ser as!l gna. 
do o 'contracto de 2-it de jllneiro di! i916, em que ficou estabe- . . r, 

. ::~~~1:11:~~~~~3~ g:~t,~~ r;~~~a, dgmit~'k:~r~selo_ Vi~~: ~,.·_·,1 .... ~ •. ·.• 
. ntê entllo gosando ·11a. reduccAo dos fretes de e%J)ortao doiJ ~ 

pro duetos da I'eiiil.O. . . · . · · ·· · • · 
Em 110 do dezembro de- t922. - Carlos Oe&vllllanl~ - ~f- ::~~ 

(UfiiD Ca7rWif1/o. - lJen"roro Mfft'qus. 

-
AÍlOrCls~enta•ltl onde .oonvlti': 

· Art. · . l!'lt:a o Govel'no aí.ttilri~ado a pi!rmittir d dompll
nbla Jlatrkda d& ·Ji'erro l!llo · Paulo.-.nto. Granda empl'lll*l', no. 
corrente . e:xerohiiO, até ll quanUa de t. 000 oohlo• de •aldo da . 
arrecadação das sobre-taxas dos fretes cobrados em suas li
nhas, na modificaoão do ra!!illl "do Rio Negro, entre Novo Ca-. 
pivary e Rio Negro, · emprqando rlijllpas . no muiQlo (je 
l,!l ,-. o-·cut•vns :de ralo, no minlmo, de f50 metroe, IUJiol:'di
nando~se os melhoramentos aoa. estudos J4 OO!!CluldOB paril. ·a 
n'!Oidifioaolo alludlda. : , · · . · 

. . iW.fitiD~ . . . 

A inóditioaolo · do ramal do Rio · Nell'O, da lliitradl de 
lrerro Paranli, 6 neoeeearla para reduzir o outto do u ..... · 
portu 1obreoarre1ado .com a exletenola de rampae 8XOtlllftl e 
.curvas de pequeno ralo usad~s ao tempo de ~ua oonltruoolio. 
Na ·cpoca. em· que ·esse· ramal· foi .conettuido, ae llnhaa de Uin 
metro de bitola eram geralmente projeotadij& e exeo\Hadas, 
etJlp~gan!lo.:.se l'àmpfls di! S: '16 e .éqrvas de. 90 Ir i 00 lt!,etrOtJ -
de ra1o, mas, aotual!!illtttl!, 11 ittt1!1181da!le do ttllfl!RO eJ118 a 
modificacão dessas condicões teohnicas, como prejudiciaes a 
exploração commercial· di lltl'&dl, · · 

. Recebendo'. o Governo, devi'do · aQ contracto. de arrenda
.lt!_l!nto, parta daa eoono!!illl! que forem realiz!idll. na éxtllora· 
cao < commcrelal di! !íltl'llda ·de Ferro llaranll, toda morflnoa;. 
ção que C0!1COI't•a para melhorar as condições teohnioas de seu 
traoa.do, · beneficiará o erario publico, justificando a provi-
denCia proposta. · . . . . . · . · . · . 
. · Note-se que o sery1ço a que nos referimos será OIJSteado 
P.• ela I!Qbre-tllxa lançllda soble ild . fretes cobrados pllla Silo 
PaUIIi·'Rió.GI'IIildo, nadll. cuetando 110 Govet•no Fodcral. · · · 
· <Sala daa sees8e11; em 2() de da1embro de. tnl ...... ~ 
CaY.alolifllil - Af(ort~o Omnargo, ,.... thntr'oso Martlue,, , · 

Accrescente .. sê onda ~onvier: . 
Art. · Fica o Governo autorizado a mandar ·Ptd~St!dll' aGI 

.~studós definitivos e a con~~rucc.ãQ do. proloppmllª~ da Un.h~ 
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do Rio do Peixe, no Paraná, passando nas immediações de Siio 
.Teronymo até 'alcançar o trecho navegava! do rio ,Tibagy na 
direcção da colonia de Jatahy, utilizando-se para esse fim' do 

· saldo da :verba em apolices, relativa ao corrente anno1 e des
tinada ;í construcção do ~:ama! do Paranapanema e hnha do 

. Rio do Peixe, assim · c;omo, na construcclio dos: mesmos 'ra-
maes.. ' · · · · · 

lustificaçlJ.o 

' 

· O prolong~mento da linha do Rio do Pe~e, até o trecho 
navegava! do Tibagy, é indispensavel ao desenvolvimento·. 
agrícola da região que se -recommenda pela uberdade de seu 

· sólo, pelas qualidades preciosas de madeiras existentes em 
· . .suas mattas, a par. da ·grande produccilo. de· diamantes encon

trados nos affluentes e ·no mesmo_ rio Tibagy; ·.como • tambem · 
desencravará a linha ferres, ·ligando-a a um trecho· navegavel 
do rio, que, assim, . sem dispendio .a maior para o Governo ... 
Federal, incorpora ao trafego da linha fel'1'ea os transporte! 

'que forem effectuados por intermedio. da fluvial, o que multo 
augmentará o movimento ferro-viario da ·estr.l!la. · 

... -Sala das seàsões; 20 de dezembro de t92.2. - Ctwlo• ·ca-
va~canti. ~ Af(onso Oamargo. -_Generoso. Ma~ques. · . 

' '' -· 
Substituam~se os numer.os IV e V dó art. :5•, do 01.'0&·' --

manto da Viaolio, P!!lo gegu!nte: • .. . · . ,., _ , _ : · 
-·. . .A despender' até mil contos de réis com a conatruool9 do 
trecho da Estráda de Ferro de Mossoró, entre a cidade dsste 
nome e S. Sebastião cooolusãó dos · estudos até Caraubãs, . e -
bem assim, a abrir o credito · neces9ario para incOrPOrar ás . 
.Jinhas ·ferreas federaes, ·mediante accOrdo com o EStado do _ 
Rio •Grande. de Norte e OS' concessionari,os daquell~ estrada, o 
trecho de Porto Franco a Mossoró, -realizando as hgagões e o 
prolongamento mais conveniente·.· ao desenvolvimento .. da re-- · 
giilo e posterior arrendamento da rêde. · . - .. ., 

· ~ · :Sala das sessões, 22 de dezeiDÍlro de 1922. · - Elov de 
Souza. - João 'Lyra. - Tob.ias Monteiro. · . · -- · 

·. J usti(icaÇclo 

_ A emenda visa unificar dispositivos · referentes a um 
mesmo assumpto, dando-lhes redacoAo. conveniente. 

' . ' - ' . 
. . . ·, 

.__.:. 

oriide conv1er: • _ 
·.• .. Continúa em vigor a disposicã~. n:. h iio •art. 97 da lei nu- -

inero _ 4.555 dé 10 de agosto. de'1922 que autoriza o Governo 
a contractar com a Companhia de Navegaolio- Bahiana, pelo 
t~razo que julgar conveniente; r à: contar da data do .r.espectiv;o 
.contracto, -- e ·a subyençãol,d~::,quatrooentos contos de ré1s 
(40(}:00ot) annuaes, o servico·'·de navegaolio costeira do Es
tado do Bahia, estipulando as clausulas que julgar necessarias 
ao cumprimento dos direitos e obrigacões contractuaes. · 

· Sala das sessões, em 22 de dezembro de 1922. ;_ Eusebio 
de A!l(irade. · · · • 
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I!IEssio EM 22 DE DJirt;EMBRo DE Hl22 

Justificação · 
. ' . . 

Ã emenda acima, é uma medida de méra prevenção, por 
isso:. . · · 

A disposição citada fez pai·te do orçamento vétado pelo 
Sr. Presidente da Republica em janeiro deste anno, sendo,· 
então, e lia, reproduzida na lei n. 4. 555 de 10 de agosto de . 
1922, art. 97, n .. U. O GoGverno usando da referida autori-1 
~acão;.expediu o decreto de 15 do corrente, mandando celebrar 

. o. contracto, estando, . este, em elaboracãci, no 1\finisterio da 
:Viação. ··. · · . · · . . ·. . 

' • E' .possível, mas não é provavel,·que o contracto. nãO fique 
coucluido na vigencia da lei qrie o autorizou e para evitar que . 
tão ut.il e ne.cessario' serviço seja ·prejudicado, renovo-a na pre
sente· emenda. Os Estados de Pernambuco Alagôas, Sergipe, 
Bahia e a Capital Federal, gozarão das vantagens dos servioos · 

. da· Companhia de Navegação Bahia e é· pensamento do · Go
verno que elles :aproveitem tambem alguns portos do Estado 
do Rio. de" Janeiro. · · . . . · · · · · .. ··. 

· · .. ~A Camara dos Deputados já consignou no Orçamento, ora 
dependendo do Senado, a verba do trezentos e oincoenta con-
tos de ré is, '(350 :OOOt) para o referido. servioo. · 

. · · ·Sala .das sessões do Senado Federal, em 22 de desembro 
dé i 922. -:- Euzebi.o de Andrade. ~ · ·· . . · · · • 

. , .. --:- . 
. Onde convier : ' .-.. 

·.. Os. emp,regados do .. Correio, contarão para os~ effeitos ·de 
. aposentadoria com mais 20 %, o· tempo em que tiverem. tra

'· balhado nas secc!i.es de manipulaçllo .. 
. •Sala das 'sessões, t~m 22 de dezembro de 1922 . .::...H87'71&6~ 

negildo de Moraes. · · . · 
J u6tificaçllo ... . ' 

' I • •• • • , • • 

·- · •· O Regulamento postal . approvado pelo ·decreto n. 368-A; · 
. de C de maio de 1890, que vigorou até 1894, mandou liODtar, 
com mais 50 %, o .tempo~de· servioo·dl>s' emprendos dos ceir-
reios ambulantes; . para os .· effeitos de aposentaaoria, nllo · ob- · 
stante a "diaria ", para comedorias, ·· gue tinham já entllo. Jl 
isto, naturalmente, por considera~ 'arduos e perigosos os seli8 
servicos, ·onde. alguns teem encontrado a invalidez, e a morte, 

·. ·Mas, arduos sio tambem os demais servioos de ·manil!u-: .· 
laollo, -em gera~ cuja ejecuoio, sujeita á diuturnidade, tem 1~ 
gar em condicoes, que nem sempre pódem ser de ,boa bntene, 
com a poeira de innumeras procedencias, fumaça do' lacre d~- ' 
retido e, muitas vezes; dispondo' de uma luz fraca e defflolen- ' 
te .para verificações minuciosas, · · 
·. · . Esses· trabalhos · são· ininterruptas, porque o vapOr e o 
trem.' que ·conduzem as malas, ch<lgam indef~rentemente O: 
qualquer dia, ri que exclue a possibilidade do descanso domi
nical e dos dias mais solemnes e· sagrados. 

E nio havendo, conw- 'nio ha, un:ia compensaollo• para os 
que trabalham em t.aes serviços, ficam elles . em situaollO nota
velmente desvantajo~a em relaoão · aos demais funcoionarios, 
(!evi!ia ·não só á natureza e aos horarios dos aervioos, qu9 tam-

o-,' 
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:ANN:AES DO SEN:AilÓ 

bem lhes· acarretam maiorés riscos. e reponsabilidades, como 
porque, abatendo-se 65 diu, por anno, que tallto aio, em mé
dia stigl.ira, os domingos, dias feriados e de ponto fãcultãtivo, 
que estes gozam, ficam os mesmos com 300 dias de effectlvo 
tt•aliullw annual, a aql.lelles 1 1urn mllls de !16 dias. · · 

Asslttl, setlldo o &nno de trabalho de uns, repre~ént.ado 
llOJ' 300 dia~. ségUe-~1 que, ém ca4fl.. d.ecenni~ aQllelles trâ· 
blilhum pur m1us de f2 unnos destes (emctamente tz awula 
e dous me~lii!J) oll, pdr outtll~ palavra!, ltlfl.i!J de 20 % de 

. t&lnpo, . . . · , . 
Portanto, a emenda visa sómente attenuar · a- dee•l" 

· dado uaiatente1 porque. nlio. abranp ainda. o . <letequlftbrio' 
·rt~tultant.e da ditferenoa de funoQOes, sem duv1da maia O• 
baustivaa, e que maie1 ,rapidameilta easowro 111 enaraiaa paJ .. 

· aiaaa dos tunocionarloe, · · ' ' 

-Onde convier! 
Art. oonti11úa em virol' a alin11a dl do . n. u art. 117 do 

· decreto do POder Lottslati .... o n; t.lífi5 da :lO díl aCOito de tHJ, 
·e cm virtude da qUel é m~ntkla i. aulorii&Oio pará o OOVal'llo 
Fcderald entrar em oocOrdo com, o conc~ionario da linha 
ferrea. e Bom Jardim 11 Sertlloslnho no Estado de· Pttnam- · 
buco no sentido de ser levada 11 e{/eito 11 constrücclio da- . 
quella linh~ podendo incorporal-a, si assim julgar conve
niente, á réae da Great West~rn of Brasil Raylway Company, · 
Limited. · 

11 
!lllla dai sell&ées, 22 de de•IIDllli'o de :li22• ..:.. Jle~a .... t.,.,,.. . . 

· · Jutttttcaê4o 
.. . . A medida contida- na :autorização que 18 . Pl'"-eiJd8 tevi .. 

goraJ; interessa muito de ·pertq. a uma florescente zona Umi;. .. 
trophe dos Estados de Pern8111bUBO e _Alagoas e só por escas..; · 
~fá~ daeJ~:tE~ nii~ poude · ser utilizada. 111!. virenoia do ~efe-1 
. . '1'rata-t11 de réaolvBT a eiiuaolo ds uma 'Yià fttra cn.Ja 

ooilstl'\Klo!W1 . Jl!. .11m erande ·i11rte .·e oom estlidn lll)provados 
para. ont.ro tl;f!llho, .na~ po4det tmW'fii.Bnw, ler oonol11fda diYido . 

· à& .. dxftx.oul,dade& · supervementea ,ltioorrentes· do alto ·preQq • 
qua aLtmtrm o respoctívo m~hmal, ·llfl'avadae at' ditu dlffi.• · 
cuidada&· pela óopre11sAo oambial, · . . . . · 
· . · ·ÂI! va»l.ali4De da JloneW'uooAa .toram . V.erlfloadae e. $0 .. 
ul)mó li~l)u dimonalrlllltll' na iutMfl~ltiO. dá . erdenda &Pl'fllaD• 
tJliwiUIIII· polo Governo . de ·Képublklij· quand~t . 8 auwriiOU~ 
t.aWi. nr. ·outra Casa do Gonsresto &(da. qua~··reauHou a dllpot. 
sic~o l~gal que .a presente eme@dà.· J)J'&\endll:. revltorar1 , a .. 

• hOJre nao :custaram ao Thesouro ·>o -meRor .. ~aorlfiolo as obfaS-
~ea izada! e o Jill~tat'lal !f:to e I:ddante:'lll!tr:l&' e:rJstern. - . · ' . . . . . ~·/>: . . 

~ 

I . . . , 

L
._.; Art~ .·. Ficorn eUpprimldos do Segulalnllltd do& (iol'l'tlOI 
..... t~t CJf artltoa rtleJ:eDtlll i. ClOIUIUl'llo ~ &i,· llltl'lnoil, ·11em 

corno vs relcttvo11 a: mtBrstleltls para promocllo t!e ohete ~ 
t!BCQãQ ~ qe sub.director. -: . · -- ....... ~ .. . 

' 

i 
' •· 
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sÊss:\.o E~· 22' DE JÍEZEMBRÔ.DE 1922 225: 

·Justificação 
'. 

. . . . . ·• . ·Não se comp1•ehende a oxigenei a do concurso para che~e 
1. • .. de secção. Em regra, .nenhum funccionar,io cheg~ a 1 • Qfíl~ 
\ cial com menqs de 25 · annos. de cxhaust1vo serviço e nao é 
· justo que, quasi. 111! fim_ da vida, o i'unccionario se,) a obrigaªo 

a'1 estudos do Du•eJLo. "De resto, o. cargo de chefe de seccao 
a"':ige pratica; cm geral, dos scl'ViQos do. CoJ•reio e mais nada. 
· . O . interstício ·para a prornocao . de cargos de dirçccão de · 
serviço é absurdo. Para ''taes cat•gos devem, set~ promovidos o~ 
que·tenham 1'evelado a 1necessaria compelcncia ' .. c. que tenham 
comprovado. a· sua· capâcidade .. technica cm' con1missões im~. 
portantes.,,: · · :· .' , . · ·· '· . . · _.. : .. · . · 

·.·sala 'das·S'cs.sões, 2~ de' .dczcmbro·de· 1922;- Mllé.U 6Ja .. 
cltaclo.. · · · .. .. . · . - •. , - . . . , , ... · ,. 

-,· _.;. 

, :onde . convier:. . . . I . . . . . . . . . . . - . . . · .. 
· · • Art. t,•,:Fica: estabelecido que ninguern poderá ser admit~ 
,: tido na Estrada de Ferro Central do ·Brasil, a partir desta data, 

·.sem as formalidadesdo art; 61 do deareto n. S.tHO, de 15 d11 
. , marco de '1911; como práticante de qualqüer çategoria. 
· · ' . Os· actuacs, .P~I{hcantes exftranumerarws, . que1• tenham 

prova de habilitacão; .qúe1· tenham apenas demonstração ·pra
. tica do· cxcr.clcio ·do_cargo,· serão .effectivados· nas· vagas ·que se 
' deJ:e~. não--sendc(inais·. admittidos, l)mpregados exti·a-qliadros. 

; . .- ~·" .· ... ·.. .· JÚsÚ(ic~çti~· · . . . . . 
> ., \ 

·· jlor .. uma rcprovavcl · mystificaçiio adüiinistrativ:a, após 
.a .promulgacão .do decreto n •. 8.610, cujo texto c~prime clát•a 
·.e.msciph'ismavel a idéa do legislador, procurando. evitar que o 
funccion~llsmo · d!' .Eâtr~da fosse assalta~ o por· individu9s .. sem. 
nec~ssar1a capaCidade,_ mtell~ctual,. e:c,v.r do ar~. 64 qo dec·re-
to citado,. que determma :~. . . . · . _ . , , 

. . •Art. 64;-::A .admi~são:·nas priineh•as ·categorias do pes- ' 
· soai titulado precederá Sflmpre o·· concurso coni .liberdade de' . 
· · ·inscripcão, · ele., i'oi ·justamente · que· se. começou· a· admittir · 
· praticantes sem as formalidades .· exigidas . naquclle .disposJ-', 

tivo, cujas· provas foram deixadas mui' propositadanumte ao 
priterio da ·administração.~- . · - : ·· . ~ . 
·· ·o ·resultado' de,SS!Ii anomalia foi ,ilontraproduperite '9 iD• 
jusll1, trazendo preJU!zos e· vexames .a muitos mocos,. que .. a 
dt)S}lCilo 'de uma solida instrucção, não logravam conquistai.' ', 
a .s~mpathia dos respectivos chefes; .. o, assm1,: sem ·augmelito . 
. de . despcza, ffil\l'Cand.~ limites · á .~rdmissão · desses en1prcgada~ 
garantJI!ldo os qüe JU vçem · exercendo" o cargo, o· Congresso 

· Nacional fará· ob1:a de. repa1·aoão e juatlca, como bem compre .. 
hcnderá • :[l.· iHustrada · Com missão ol ; . I 

Sala· 'das sessões,, 22 de dczemb1•o de . 1922.- ll'ineu Ma• 
Cl~aclo. 

· N~' apuracíio 'do . tempo do sot•vico . dos empt•egàdos da • 
E. Jc. Çonlral do· Bmsil, ~erüo contado8, ·puru todos os cl'fcitos, 
ps ,dias em que os mc~mos ~iz~l'llm, pu-viel'om a faze!' a prom• 

§,; ...... Yo!, XI . . . 15 
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pLidão, agnar·dand~ Oi•dons para sul.J~LiLuiéijo dos empregados. 
· · - e1'1'cctiyos. · · 

Justificação , 
. . . , 

· A. presente emenda :visa unicamente cstabclecet< um prjn.;· 
- cípio de juslic;a. O emtH'e!l'atlu _de pt·o~ptidíio, aguardándo or:. 

dens da. Central do Br·astl, é o substttulo do empregado de 
. qualquel' categoria que· por qualquer eventualidade deixe de 

. comparecer. · · .· : ., · · . · ·• . · . • ._, 
' . A:s responsabilidades são· as mesmas, o tempo é 'ó mesmo 
d'aquelle qlie~está,excerccndo as funccões estando··a disposiciío 
da· administraQão e·. não .sendo remunerado senão quando tra- . · · 
balha. . · · · . · - • · · • ·. · • -
, · · Ora, esses empre~ados - além de serem obrigados a des
eJlvolver a mesma actividade que os demais, estão sujeitos aos 
azares da sorte para· o effeitó de vencimentos~ . · . · · · · 

Ha ·já alguns pareceres em favor dos mesmos, mas. o que · ' ? 
8e faz mistér é. a justa reparacão consubstànciada -em lei. . . 

· · · Aliás. o mustre Senador Anton,io · ~uniz, em . seu parecer , 1 · n. 320, de 6 de outubro oe 1921, d1scutmdo. um.-véto d'o Pre• · .· · 
:. t'eito, afl'irnui de modo. brHh9,n!c e irrefutavel íH~Jalda~e i!o.s ·. 

· que exercem uma mesma funocao .. para um só eUe1to. . ... · ' 
. . . . ·Calcule-se~ portantq;, que .. a.· C\)~tagem é'• a do tempo per- ·• 
· dtdo na .func.cao. ou para o cxercllllO da '·mesma~ . . ·•· . 

· · Bem. inspir•aqa e -justa. dirá a illustve .Commissilo. · · · 
. Sala das sessões, 22·. de ,dezembro de .1922.'-l'r·i-neu Ma- . 
chado. . ·. · ·. . · I . . ... · .-vt._ Os achua.cs opera.rios qa ·offjci·na typ~grapbica. da . 
H.eparlttçao de Aguas c Obras Pubhoas fiCam eqmparados,-. em . 
tOdas as vantagens -é dircitos, aos _operarias' da 'Imprensa. Na.;·: · 
cioilal, Jica~do. assi(ll' organizado· o réspectivo . quadr~, . erija • 
cjespesa .contmunrá a c.orl'er por conta da me~ma conslgnaclio .·. 
por onde actualmente pe1•cebem : · · ' · 1 • 

. · , . "-um composit~r de 1' classe. . . ·· 
, · Dous · co:r:.npos1tores de 2• classe. ·. 

'l'res compositores .de· 3• classe. " 
Um impressor de 1" classe. ·· ·· -·· 
Um impressor· de 2• classe. . 
Um. impressor de ·3· clas!le. · 

· -~, · . Um encadeMador de.·. f • c·Jasse. 
Um encadernador de 2.• classe. 
Um cncadernador de a• classe. ·.;' 

; . · Um ·pautador. , · • · . 
.. ... Um aprerictlz de i•·cJásse, 

·- ,Um aprendiz de 2• classe . 
. .. Uni aprendiz de 3~ .classe. . .. . . , 

-1·-
.. '' 

: '.,.. i .. 

Um scrvcnte. . · · · · · . .. f; · 
. Facam~sc ns t•ec~ifícacões .ne'éc'sijat•i'as ,na, respectiva ,ta- . 
llella. .. · · · · .. . .•. >:· .. -.h '• ·' ' ' • . -. ~' ),. ' 

· · · · J1tsti('lctJt.:4q . • · ·· 
· •t .. -'· ,,, • _ •· • · • ·, ·, _I , • :

1
''1' ' , • _ •. , 

· -· A proseille emenda ú. ~ .rcP,roduccil\)'· i:!, a que foi aprcsen-: 
f.ada ao, or~amcnto do Mm1sLcrw. da·. Vlllcao, c quc, por nilo 
l.t·azcr uugmento de de~pe~a. obteve parecer 1'avoravel da 
Cpmmissíio do J?inancas o a consequente appt•ovacão._ do Se~ ·. 
nado· · · . · _, · · • · .. · 
. · ' .~ rneoida propos'ta tem por~ fim organi~ar o. r•esr.JecLivo 

. quadt•u, ·. oquipat·ando-o ··ao da lmpt'tlnsa Nacional, obJectivo• 
\ . . ' ' 

. I 

', ,. ' -.,' 
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SESSÃO EM 22 DE DEZEMBIÍo· DE 1922 '2/J:J': 

esse que va~ ·.ao encontro dos rlesejú::; . elo Sr. · Pt;.esidenLe da 
Republica manifestado varias vezes em· act.os pubhcos; · · · 

Pelas razões .expostas é 'do esperar que o Senado mante-
nha novamente a medida •proposta. · · · · · · 

, ', · , Sala das ~essõ~s, 22 de deicrribro de 1.922. - lt;ine'U ·Ma~ 
'I citado. · 1. . . . • . . . • . 

··.· Estr~da. de Ferro· Cenirat do Brl!SiZ ·. 

Onde convi é r.: 
· . · Pa·rá o 'cumprimento c execução· do arL. 8' das instru
ci:ões ·do· sorvico .de. Contabilidade Geral. da União, a que. se 

·refere· o decreto. n. 13.746, do 3 de .setembro de 1919, ó con-, 
.~ signada na. presente lei óroamentaria a quantia de 60' contos, 

·destinada. ao pagarriiinto, aos empregados· das llinco divisões da 
Estrada de Ferro Central ·ao Brasil, dO:s gratificacões · mensaes , 

· pelos servilJOS de partidas dobradas. 
' ' ' . ' ~ . . ' ' ' ' . ' -... '. . ' ' . ' .. ' ' 

· Justificação 
. . . . . ' ' ' I 

. . Art .. 8.", das lnslt•uccõe.s pa1·a o servi!io da· Contabilidade 
Geral da. União, a que se refere o decreto n •.. 13.746, .do.'3· de. 

· setembro de. 1919, dispõe 9 seguinte: · · · 
· ' cArt. ·. s• .. Ao• pessoal·· que servir nas secções espooiaes de · 

. esoripttiracão se.ra abonada uma .. gratificação especia~ . per-
manente, desde que sejam ·satisfeitas as seguintes conaições: 

a) assiduidade e zelo; 
b) dedioagão ao trabalho; · . · 
c)' manutenção ·do serviço, perfeitamente em dia.· 
Paragrapho unico; As· importa.ncias das ~atificacões o. 

a fórma pela qual devem ser distribuidas ·serão préviaínente 
a'I1bitradas .p~lo -Minist~rio da· !Fazenda, .medfante- _propOsta 
do delegado f1scal. ,- · · · · · · - · · · .· · . '· 

. .. ' Os art$ .. 315 c seguintes, das mesmas Instrucções, tornam 
·extensivas I ás estradas de ferro da União todas as disposições 
, dos capitulos nntcriores. na parle que lhes forem applicavcis. 
· · iLogo, si são extensivos ·os onus; extensivos. devem • ser as 
vantagens. ·.. . .· - , · . 

· . . . Tal é . a doutrina firmada. nelo ,1\Unjstex:.io. 4a. Fazenda,' 
.. quan~o, no ;aviso··n.''357, .de 25:.de fevere.iro qe .1920,· dirigido, 
ao Mm1ster1o da Viação, reconhece que ao pessoal de escripta 

- da Inspectoria~ Federal: de Portps,. Rjos e Canaes ·assistia âi- ~ 
'rei to á gratifioáção ins.tituida p~lq, art, 8' das. Instrucções· Iii· 
.tadas. . 
. · .. ~o mesmo .Ministerio da Viacão percebem já· a, gratifica
cão de. que se trata, além da referida ·Inspectoria· de Portos, 
a Inspectoria de Obras contra as Seccas, a Repartição G-eral 
elos Tolegrnphos, . n Hcpurl,i<;ão · Geral dos Correios e as dos 
Tolograph0s postaes no.s Estados. · · 

· · · · No. Ministerio. da !I•'azcnda .<ha as ~egtlinle~õ dolacõlcs orça~ 
., montar1as para gr~tifioacões ao pessoal das seoeões de escri .. 

ptut•acão por part1das dobradas: . . . ·· · 
24 :800$ .Pllra· o· pessoal do ·Thesouro Nacional.;· 

• 

'. 
'·' •,',. 

·. 

' ~ .. 
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:" ... 
. 1:200$ para o pessoal da llccabedot•ia do Districto Fe-

deral; . . , 
· •3 :00$ puJ•.a o pe~~oul da Caixa de Amorli~uc·ão: 

'8;1,00$ para o pessoal da Casa da Moeda;. 
· if:~tltl$ para o pessoal da Imprensa Nacional; 
tJ.I :!120$ para o pessoal das Dcle,qacias Fiscaes; 
34 :080$' para o pessoal das Alfandegas da União. 

· :\·.:l!~ol.t•adu de .I!'<Jt'l'O 'Ccli'L!'ul do Bt•asil é, poi~, uma das 
poucus, si não a unica repartição que· não . percebe u gt•aLi,fi

' ~l\l'illl prumeltida pelas In~lr~c,;õcs. de 2 de ~elcmbt•o de to 11!, 
. quando é ccrt() que é, talvez, a prim~ira ~~ cumprir riguru
sunillnlc, inlegrulmcnltl, 08 seus dlSJlliSiltvos, munleutlo o 

· .servico de inteiro accôrdo com as norínas est~belecidas •. 
• A dospeza coin a gratificacão pleiL!l.ada, longe de pesar, 

ai Ii via o orçamento da Estrada, pots ó certo. que, para me
'recm• aquellc 1'lremio, cada. cmpregatlu é ,,capaz de .produzir 

, qu!lsi por · tlous.. evilanilo assi.m o augme.nto do . a·espccLivu 
quadro •. · · · · · . 

A Estrada já paga premíos de economia .de. cat•vão, ilcs~ 
pe~a que lambem revcr.te como benefício aos seus , proprios 
CIJÍI'CS, · . . . . 

· A medida. proposta funda-se,· pois, em uma disposicilo 
lP.gnl. I' não t' onerosa ans cofres publico~, pois o TJagamnto 
d'a. gr~tificacão do quo se trata, mediante a satisfação de de •. 
termJn~das' condiCÕil.S, c entre ella's- a manutenção do serviço · 
de· . escri:pturacüo l'igot'Q!l!lmentc . cm . dia, é u. VCI'dadeh·u 
regm1on ·.da tarefa. 

Quadt•o d~ :p~ssual pa,•a 'u sc1:vit;u. de . pal'títlas · dobradas ·lltls,· · 
dtVtsoes da Est·rada de Ferro Central do Bras·íl . . . . ), ,. . .. . 

Gral!flf,lução nu fórma do :wL. s• das Instrucções appro· · 
vadas pelo decreto n. 13.7-iG,-de 3 de novcnibr9 de·i919: . 

I . . . . 

BECÇ4~f TECHN!C!L. 

Contabilidade oerat . J 

rl chefe . . · ••••..• ; •.•••. 
i ·sub-chefe.. . • • • • ; . • . 
1 auxiliar para o «lJOl'l'BdOl') · . 
1 dito para O . cn·azilO) : , , , 
i dito pa1•a o dliario, ,. • ,, •. 

Receita c dcspcza. de es-
trada:. . 

· :ltiO$ 
100$ 
80$. 
80$ 
80$· 
... ' ~ .. 
i)',' 

·~·1:-r·.( j{ 

'l'rafego inuiuo, dcposi- · , ''· ;' 
· tos· de diversas origens, 

caucõcs de contractos · -· 
e. propostas o éauçües 
cm tllulos, ·devedores 
:;et•acs c por h•ans- · 
POl'lC§ ( 11 ' 80$ ), , , , , , 320$ 

/ 

:I :800$ 
1:200$ 

960$ 
960$ 

·960$ 

. ~' . 

3!840$ I~ 
' 

I .. · 

I 

,· 
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Renda ordin11ri11- o pa
trimonial, exerciclos 
f i n. d os, vencimentos 
em suspenso por ver
bas P.. movimento dB 
1'nndos: · 

:1 eopista para o rliario e ba- • 
·. · · lancos.. . . . . • • 80$ 960$ 

i auxiliar para o balaneo de,. 
finit.lvo do ~xr.rcicios 
findos~···", ·. ~·1 

.• • 

2 ditos para a oscript.a rlo 
material, empenho da 
despeza, a 80~000. • • 

. f 'dito · dó' · 'r.scripla ·a . priori: 
(duodecimo) para •. o 

.. · • contriJle dll despezar dP.. 
pessoal . • • • • 1 •: · •• 

OONT.\DORIA · 
. . . 

f· chefe. · .. • • · .. • :·· . . • • • · 
i sub-chefe. ,... • ,,. • , . ,. . . • 

. 9 auxiliares para a organiza
. • . · .. ~iío 'da receita, .a 80$ 

i dito · fiscalizador · da rP.nda 
na thesouraria • • . • 

4 ditos corrent.istas rio · tra
fego ·mutuo; a 80$000 

Cnntabilidadc 1nrlustria~· · 
. ' . \: 

i e~carregado; • • ·• , • ; • 
5 auxiliares, a 80~. • • • • • • 

\ t r -: . 

CONTABILID.~DE INDUSTRIAL 

Primei1•a divisão 

1 encarregado·. • · • , , 
3 auxiliares, a 80$000. 

Segltnda divi.~nn 
. . 

. ·. ..:· 

:1 encarregado. ·• • • • ., • :. 
2 auxiliares, a 80~000. • •• 

. Quartn (liv.isllo · ' t 

·., 

80$ 960$' 

100$ .1 : 9'20$ ... 

80.$ 960$ 1i:520$000 

:150$ :1 :800$ 
100$ 1:200$ 

I 

1:520$ 18:240$ 
: . 

80$ 960$ 

.160$ 1:920$ 24 :120$000~ 

44 :640$000'. 
'· 

. 100$. 1 :200$ 
-\00~ 4 :800$ 

.,. 

100$ t:200$ 
240, 2:880~ 

100$ 1 :200$ . 
tGO$ 1:920$ 

/ 

6:000$000 

'4 •080$000 

' 

3:120$000 

1 encarregado; • • . . 
3 auxjliares: · a 80$000. 

. 100$ . 1 :200$ . . 
· • ,., . 240$ 2 :880$ 4 :oso$ooo 

.. •, 

.. , ··,r·. 
. ' '· . 



. I 

. \ . 

. •230. ÁNNAES DO SENADO . 

' 
Quinta divisão .. 

:l encarregado. . . . . . 
:1 auxiliares. a 80$000. . . • 

Total. . . . 
100$ 1 :200$' 
240$ 2:880$ 

. . .. . . . ,, 
4:080$000 

60:000$000 

Sala das sessões,.· 23 de d!lzembro de 1922. 1- Irinett ~fa- ' 
·chado . . •. · ., . ·:· · · · · · · ' · 

A~t. Os actuae.s 'opera;ios da· officina typographic\,l, da 
Repartição de Aguas e . O~ras · Publicas. fiçam. equiparados, em 
todas as valitagen~ e d1re1t~s,. aos operar1~s da Imprensa NB
cional ficando ass1m orgamzado o. respectivo: quadro: · , ' ' . 

1 encàrregado. · : ' ' , ,. , 
1 c·ompositor de 1• classe. • ' 
2. compositores de . 2• classe. 
3 compositores de· 3• classe. 

,._. · 1 .impressor de.·1• classe. · 
· :l impressox: ~te 2• , classe. · . 

1 impressor de a•' classe. 
1 encade.rnador de 1• classe. 
1. encadernador de 2•. classe. 
1 encádernador de 3• classe. · 
1 .pautador. . . 
i aprendiz de ·1• classe. 

.. , ~ .. 

·,I,. 

. .. . . . 

' .. 

i aprendiz de 2'.classe. 
i aprendiz de s• ,e lasse. . . .. 
i servente.. ·. ·· · . . . . . . .. 
Faca-se na respectiva . tabelia a necessarla · rectificacilo 

'. coin a· indicação e inclusão dos vencimentos. correspondente.s .•. · 
· . Sála ~as·sessões, 22'de dezembro do 192,.2. - lrineii'llfa:-
cltado. , · · . ' 

JustifiCação · 
, 1 r . . . • , . 

· Applica-se aqui um pri~cipio funjlap1ental do ·reglmen
republicano, pr!ncipio, aliás, adop'ta<lo: é. praticado pela admi-: 
nistl'llcão sul-rwgrandense. · , · · . · 1 1 

Sala das sr.ssôes, 22 dr. dezembro de :1922 .. , ...... Irin'cu. Ma-
citado., · 

l : 

· Em observancia áo que, pl'eceitúa' o art. · 97 d!lle1 ·numero 
· 3,232,: dô 5 de ,ianeírô i:le 19,17,• a ·diaria ··dos ·empregados· dós. 

trens da Estrada de· Ferro Central· do Brasil; quando em v1a-. 
gem nQ int criar, ~c r à d~ (i$, ei-?Ji. dei. o..v)so n. 17, dr.' 16 de 
janeiro de 1920, organizando a .tábellá respo,!}tiva. ·· · 

. . . ~ : ' . ( 

· .. Justifiaar..ãt'> · 1 

A elevação do prej)o da aÜmontncrió ·nos. hoteis · oxi;ll que 
se amparo o funccionario a ella obrigado cm funcoõos rlll. SQU 
carS'O l'C.ra de suaR sédes, não . sondo . mais posRivcl · c;:,m a 
acf,tml c,tial'in do '•$ fazer-sr. frente. n cssn .despe~n; ·n · Sió. 
·MJnist.ro ·da V.inçlío, dada a sun orie.nf.aoiio superior: compre.:.· 

I 

'• 

' 

·: 
' 
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heuúemJ.o ·esse facf.o, fez baixar. o aviso n .. 17, de 1G de Janeiro 
••.de 1020, regulando o assumpto, no entretanto, conlinúa a ser 
paga a díaría de 4$000, conl.rartando- a determinaci1o daquolle 

· · titular, o. que não é jusf.il; ·como' br.m saberá comprnhender a 
1 • Ulustre Commíssi1o. . · . . . · , 

' } · Sala das sessões, .22 dii. dezembro do 192.2 ~ - Irinen Ma•. 
cf&ado. . . . . . : .. . 

' -.: 

··Onde convier: 
'. ·' ' . . ' . 
Os. amanuenscs da Dír,cctoria G!eral dos Correios, quando 

. 'contlirem quinze oú mais annos .de servíco po,qtal, serão pro
movidos a. terceiros offiQíaes, por antiguidade,· independente 

-de concurso, de.sdc que tenham o interstício regulamentar 
exigido~ -. · . 

Justificação 

'· ' A emendá é salutar e· providencia' de . modo :a garánt.ir 
~. ·prom<K;ão de• etn).lrcgad'os ·que . envelhecem na reparticilQ, , 

·:,:pr~s~ando· servi~M e !lté frabalhanrlo longo lempo comi). l'ie 
•·Offic1aes fossem, dando·assim a mais·cabal prova da·sua cn-

. . ·pacidade, o que constitue 'perfeita!Ilente para .oHcs · prova .de 
es!arem aptos para a nova funecão. 
· Sala das sessões, 2'2 de dezembro de 1922. - Mncu Jlll-

' chrulo ,' · ' · . . · . . · · · ... · . · · r ' 

-· ·Verba· a•: 
" o \. 

~ Na .p:roposta da fixação da ,despeza do Ministerio da 
.Viaéão, .para 1923, na parte rolatPia á 'Estrada de Ferro Cen-_ 

· trai do· Bràsil, onde se diz: «204 escreventes de t• classe ·e 
312· 'escreve.ntes ·de 2• classe;,. diga-so: «51G escreventes nas 

. diversas divisões. a 2:160$, L1'H:56G$000:.. 
' ·~ ' ' , . I f ' 

i ·,' . "' 
" 

r · • I ' ·. I ~ 

I '• 

Justi(icáÇão 

A· unífi'cncí'ío surge .clara· c evidente do art. iji, ela lei 
... n. '•·440, de 31 de dezembro, de 1921,~ c jiÍ foi assim interpre

tada pelo Ministro da Vinoí'ío ém aviso n. 535, de 7 de no-
vembro do corrente anno. . · 

A despeito, 'cntrc.tant.o, -do . reconhccimont.o allurlido, na 
proposta da despoza, surgem ainda tlS duas classes. cuja fu
silo ·devn. ser f01ta como. de direito, restando apenas o bcne
placito rln illuslre• Ccmmissi!o.· 

· Sala das se.ssões, 22 de- dezembro do 1922. """ M1ie11- Jlfa-
chado. ) . . . . . . ., . . . ' ' 

Vorba 6• - Est.rarl!i dó Forro Central do DrnBil: 
· Onde so rliz: d 10 ctmductores rl~ 3• classe, Me., diga-se': 

·«115 conductorcs do. 3• classe a '• :SOO$. • . • G~jS :000$000 
• 1-20 conductorc~ rJc '•u clasao u ~ ;300$, , , • 3SG :000$000~ 

0:.,' I ~ ' ' ' 
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/ - Ju_stifipar.ílo 

'Attimdendo · 110 desnn~olvimento sempre cresc'linte da po.;.' . · 
-pulal)lio dos quatro Estados da Republica, S. Paulo, '1\linas, ·. 
;Estado do. Rio· o Distric(.o Fe,deral, e bem asRim ao espant.o~o 
desenvolvimento commercinl àos .. mesmos Estadps; que ;se 
queixam continuamente da falt.a, dê meios rio l.ransport.e para 
os seus produclo~, a Central do Brasil vê-se.· na cont.ins~encia 
de augmontar de dia. para dia o movimento de- seus· trens, sem 
a possibilidade de fazei-o no que ··diz respeito nos seus fun~: ·. · 
ccionarios, resultando .dessa nnOQl&;ian 'difficuldn.de da Admi- .. , 
llisl.rncilo daquella Estrada, para .at.tender aos . JUStos. recla
mos que·, lhes .chegam , do todos os lados, dada . a deficiencia' 
do seu .pessoal. · . . . · . \ . · . · 

. , , 'Do .l'.xposto conclue-se que,. para bem servir ú causa pu
blica, o restn;belecimento do numero de empregados ;;;uperio,.. 
res existentes em 19rl1, ·o ó diminuto augmcnt.o que se · 
observa nos.· demais, se impõem .como uma obrigaoilo do le
gislativo e.m favor da Naclio, como bem compreheni:leu o então 

1 
director, o .que .se evidencia do nfficio n; 447, de U ·de· abril 

·deste nnno, no Sr Ministro da ·Viação, solicit.ando ·o restabe- · · 
lecimento dos· alludidos· quad.ros, ,o que .será compre,hendidi>. 
pela illustre· Commissão·, · · · . 1 ·• • . 

• ' ' •. •. ' • ' J . • ' ' ' '/ 

~ :Sala das· $essões, 22 de dezembro de i 922. - ·hineu llfa ... 
chado. · · · · , . • · · . · · , , . ' : . 

o ·sr. Presidente - Vou submetter· 11 votos .o requeri
ment.o do Sr. A. Azeredo, .pei:lindo, a volta do prcamento da . 
Viação ú Commissão. · , ·· · · · · 
. Os senhores que approvam o requerimento queiram le-

vantar-se. (Pau.~a.) 1 · • • · · 

· Foi npprovado. .,.. · 
',·· 

. . Vne ser enviado tí Commissão, ,luntamente com as eme1~~· : . . 
nas apresentadas, o .Orcamen,!o \da Viacão. · · ·. ·' ... 

· . . ORÇAMENTO' DÂ MARI~HA PARA 1!123 
' . ·, ' . ' . . ' ' 

3• discussão da proposição. da Cllri'taJ•a':do~ Depuf~do~, ·· · & 

n. 11!1,' de 1~2~, fixando a ,dcspcza do MiniALcrio da Marinha, · 
para o cxcrCICIO dc1192S. . ·. . · · •. • .. · i . . · 

· ·são lidas c apoi~das as sc~uintes , 
' 

E~IENDAS . ' 
:Ve.rba 13• - Despezas cxtrnordinarins:~; 
Natureza dn rlespQ~a: · ·: ;, . . -~_:;' · 
~Pnrii1922: · . .~ .. __ , 

· Pnrn' pagamp,nto de vencimentos rio pessoal di-
. yerso conl.ractndo, inclusiVe· professores o 

mstr~cl.ores contrnctnrlos · no cstrnngnfro 
(mNilcos, phnrmacnul.icos,. di:'!! I islns- e:. en-

• · fermeiros), · ·de officinas, etc., e g.rat.ifica
~ões no pessoal dos gnbinct.cs dd' ·Ministro e 
do cheJ'e do ~~stado-"Mnior,-' dns ~)irectorins 
(lo Expeflientc e .Contabilidade, .• :• .. •· ~50 ?OOOfQOO: . 

. :.· ... 
; ''· ' 

' • . 

' ' 
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· I'UÚi(ical}ãn 

· Os officines que servem no gabinete do chefe cio Estado
Maior da Armada renrbem uma grnt.ificação mensal por conta 
rla' verba 13', do orçamento da. Marinha, .e som que seJa 
especi·ficada como r.slá l'eilo parn os .ofl'icines do gabinete do 
:\linist.ro. dn Marinha. · . · · . · · 

•. li . . . ' ' • 

. : .Sala das sessões, 22 de dezembro de i!J22. -· Jrineu Ma-
,chado. · ' ,. · · 

Onde convier: · ' · · 
Ao quarh;o do-: corpo de Commissnrips da Armnda,, que de

nominar-se-á;Corpo de Int.r..ndent.os ·Nnvnes; accrescimt.e·-se um· 
contra-almirante, um· capiliio de mar e guerra, 'Ires capitães .· 
de fragata, sete capilães ~e .. corvrl.n o. vinto cnpit.ães~teneiltes. · . . ' ~- . . ' ' . .'·.- ~ 

Ju.vti(ica~ão , .... • ·, ' 

. . Estn emenda tém, po·t; fin-{ nl.tcndiir ús e.xigéncias do ser- .. 
· vico,: -'de guarda e gat•an.tin ·dos eff.l'itos da Fn?.enda. Nacional , 

-- nó 'Mhlisterio da :Marinha, o que actualmente é feito.deficien..:. 
· temente, visto exislirll'm 1175 Jogares para os aet.unes .commis-
. sarios da Armndó:, cu ,lo quarlro tem .um rfl'ecti\'o. de 111 offi-· · 

Ci!IOSr . .. . · . 
· Accrcsco ainda •a circumstnncin de terem sido· nugmen
tados todos os. demais quadros da Marinha - 111e.dicos· -. ar
inncla ·- m1gcnijeiros mnchinistas e phnrmnccuticos, pe,rma
ne.cendo 'ri quadt•o d!l commissnrios sem:.melhora ·alguma:: 
· .. · · Sala:· das sessões,. 22.: de de.zen1Mo .do i922·,. -, lrineu Ma
chado, , , • · · ~ . .. . .. . . . .. · · . 

!'• 

· '· Or.de convier· · · ·_, · · 
• • ••. • .-

1 
, a., . I , • ·. ,· • .• r ,' • :.. ,, ' '· 

·. Art. ' . Os : officiac~. sub-officines e .praças da Marinha . 
. . qualqum· q!-H! so,ja o quaclt•o a que pcrt.rn()nm,' contari'ío, só . 

para o effe.tt.o de reforma, o tempo que tenham Acrvido como 
. t'unccionarios public<Os. fcderncs. · 

.Sala das sessões, 21 de dezembro de 1922 . .- -:- J1cnjamin · 
Barroso.. · · · · 

.. · :.> , '· ·Ju'Sti'fi~a{ao · ' ' · 
• • l • .• ... • . ' . • ' 

A' contage,m ·elo f.cmp.o a que se re.fere a presente emenda 
ni'ío é rogu ln da, contiminndo no ar bit t•io do Podet• Execn t.iyo; 

· ··is!.o, os ministros a concedem p(\r equidade, administrativa
., monte,, recusando-a tnm:bem e.m casos tdcnticos. Como se t.r:nt.n 
· de uma dispn.ridado, visto que a lei dovc ser igual parn todo~, 
convóm legislar: sobre o nssumpto, rrsolvrnrlo-o rle. ·modo (Jel'i
nit.ivo, do mano ira a evitar in,instiçns.·- Bcnja.min Brm•oso; 

v • ..- • • • ' ' , 

. A' vérbn 8': I. 

Ondo di?.: «Mntorial f!!lrn r_oparl.icões~: lein-Ae: «R.e.pa\n-
1 

/ 

CÕeS) O ·ao'crescen!.c-so: IOClUSI\'e opernrJO,S. ·extrnordmat'lOS 
J;lre,cisos,. 

·I 

' . 

.-_.. 

: .. ·· 

~. I 
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Na rubrica ':Obras" accrescente.-se igualmente: "inclu'sive 
operarias extraordinarios precisos",' 1 

• 

. Na rubrica "Radiotelcgraphia", accresccnt.~-se rio. mesmo. 
· m·odo: "inclnsive operarias exlraordinarios precisos". · 
· · Rio rle .Janeiro, .22 de dezembro rlc 1022. :..... Paulo lle 

Fron!in. ' . • . . I 

Onde convier: 
·. i ' ; 
. Art. Ao secretario ria Inspectoria do Arsenal de Ma..' 

·. rinha· do .Rio de .Janeiro· serão pagos .os respectivos vencimentos 
. de. accôrrlo com o flecrelo' l~gislai,ivo n. 1. 732;_ de 26 de se- · 
. tembro de 1907. · ·. · ' · · · · . · 
·.· ."Sàla Jas ses$ões, · de .dezemlbro de :f022·, - Oleanrio. 
Pinto; · · · .. · · · 

1 

. • Ju.Hi{ica'Çãr/ . ·~ - · 

:Esta emenda· visa apenas tornar. effectiva a 'seguinte dis~ · · 
posição de lei: . : . · · . . . 1 · 

Decroto rr. 1.732, d'e 2(1 de setembr'O rlc 1907': ' ,I i. 
. At;l.igo unico~ Ficam aqui parados os vencimentos do se-·. 

· cretario da Inspectoria rio Arsenal de Marinha do Rio de Ja
neiro aos de chefe de seccão da Secretaria de 1\larinha: J'evo~ · 
gadas as ilisposioõcs em contrario. .. . 

... ,..1 ...... ' " ' . 
1 •. Onde convier: .-• ;I 

\• 

· · . As pracas quo. forem ou t.ivcrein ··sido contractadns pnra 
. ~crvirem como enfermeirllt, mediante·· provas •do habilitação, 

serão nomeadas para· oxef'êcr o cargo. rle ~nfermoiro~ navaes 
.. de 2' classe, rto corpo· de. súll~ofl'iqines rln Arniarln, c colloca- .: 
·das na t•espcct.iva· escala ·.nn ordem' da cla~sifica~ão. rias'·. pr.ovas. '' ' . ':::-· '. 

Ju.,ti{icação ·. 

''I ' A Amenda aut.oriza úm beneficio em· uma classe de mo-
. · dc~t.os funccionarios que deli c são merecedores. O .'acto, que' 
· iró.. favorr,col-os; será um estimulo para melhor· desempenhe·, . 
. de seus nncargos n a garantia do futuro, que _se lhes dará , ha· · 
de ser vist.a coino paga cln' .divida por, snrvicos jó. prestados. 
' · Snln rl!i Commlssiío do Finanças, 21 d~ rh,·zt'mbro de 1922 .. 
~ La.w•o Sodrti. · · · · · :; '.,. " ·' · · · · ·. · 

" . 
~'·~· .. ·~:;.; 

Onrlc convier: ··.. 1 ,·., ' •. 

At•t.. 1 A reforma dos officiacs supc~lorcs c gnnornes· da 
.Armada, .. graduados, sorá concedido,. dentro do prazo de' seis 
.mczcs, a contar da di:ILa desta lei,. com as vantagens de effe-
ct.ividnrln. · 

J1M t.i(ica.çúo 

' A r.mondn para fins I' casos rspcciaos rquipnra as pa
,f.ent.es clrJ t;l'nduados. ú~ de .officiaes nf'fecfivos. A sifunciío 
nt.l.ingida pelos officiaes, n C]ucm .se refere ·n emenda, d1\-lhes 

'. 
'\' '·, 

. I 

.I 

. '' 

·', 
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direitos e regalias. que justificam o acto . de equiparação au
torizada para o goso de vantagens e beneficias dados por leis 
aos offimaes effectivos. Parece de justiça que assim se pro-' 
cerla com relação a uma. classe· de ;;erventuarios, que derem 
no·s seus -annos -de bons servinos..a collocaoão no- quadro do 
oJ'J'iciaes de que. são parte. . • • _ ' :. . · . . .. 

Sollndo Federal; 21 de rlezcmbrQ de 1922. -Lauro Socl?·6 . 
• , ··, ,, . • • I , , • 

Onde -convier :• · 
•Art.. . , O tempo rl~ 'erhbarque para os sub-officiàes ·da 

:Armada, para eff'eito~ rlc promoçã8, sor(t do _dois n'tino~. , 
· Sala rlns sessões, de rlczemhro rle l!l22. 

·~ 
- . ' 

· ~usti{icação 

, .. A emenda repara uma grande. injustiQR: . os mecanicns 
. nnvaes que pertencem .ao Corpo· dEi Silb·Officiaos da Armnda 

1 podem -ser promovidos, uma_.vez- que, além ,das dcmnis con-
. dições legaos, tenham .dois arinos de· embarque. São os uni

cos sub-officiacs rio quem apenas se exige dois annos de • · 
embarque. · . , . 

Os demais sub-officiaes, taes como enfermeiros, escrr:
v.ent,es, fieis etc., '!!6 podem 1 ser promovidos,. si, além rJns 
demais' condições legaes; tiverem tre.1 annos de embarque. 

Ora o Corpo do· Sub-Officiaes constitue · um todo ho
mogeneo· que só so fracciona no tocãnto ás especialidades. 
· · _ .Não· é ,iusl o que ós · mecanicos navaes contem para pro~ 
mocão apenas ·dois .annos de ·embarque, e os demais sub-of;
ficiae~ · t.ros anuas. A desigualdade, - const.it.u indo privilegio 

· .para uns, c onus parn outros, é que forma a inJustiça que n 
.'presente ·emenda pretende. corrigir. E essa correcção . uni
formiza·.a cxigencia da C111ldição de (lmbarque para. a pro~ 
'mocão no Corpo de Sub-Offieiacl' rln Armada. -· José 
Eu:ebio. · · ' 

,: ,' 

. . Os officiaes •do Exercito. e da •Marinha, que foram rofor-. 
marlos por incapacidnrlo ''J)hysica,com mais do vint,é annos de 

' sorvioo!l contarias para reforma, o ,que não tenham ainda ·at
t.ingi<lo a 'i'd-ade para 'reforma compulsaria nos·_postos qu.~ ti·
·nhnrh quando foram reformados, phrlerão reverter ao sorv:.Qo 
· ncl.ivo, occnpnnrlo os seus ·lngnrcs na escala no qunrlro es
.pocial ·OU no quadro cxtraordinarin, como so. não I i:vcsse.m wlu 
reformados, se em nova inspecção rlr ~nurlc rlc .Tunt.n Me;licn · 
MilHar• forem .inlgados promptos para o serviço. nr.tivo, sr.m 
direito, r.nt.rotanto, a vencimentos ntrazadns. · .. 

Justi('icá(!úo 

ExiJ;inrln, ~ômcnlc, n lei ·dê' reforma um: nnno rlc obscr
vacão finrlo o qual o ofticial tom qu~ ser .iulgaclo prompt.o nu 
incnpnz,, c cnmo hn nolm'inm~nlr casos rlc molcst:ia cm que a 
·cmn so fo:z·.npós don~ ou Ires nnnos de f.ratumenlo, ·niio ~en~o 
portnnlo casos ele molcstia incurnvcl, mus que eol!ocn a ,Junta 

. ' 

• '• I 

•• 
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• 

:Medica no dilommn -de .no fim do nnno de ohs~rvncilo .Julgar: 
o officinl incapaz, pensamos qu~ essa emenda Vl'm produzir. 
o effeHo de um acl.o de ,justicn, trazendo para o serviço activo 
officiaes ainrla mocos, qtw de perf.eiLa snudc o robustos estão 
já reformados, prsando ·no~ eofrr.s 'da Nnrão, quando muitos· 
sm•vieos podem ainda prcSIJlr li Palrin, · . . 

Se estnbelec'ermos que esse . beneficio aprovcit.e. I!OS que 
. r.ontnvnm mais dn. vinte...ânnos rlc scrvicns quando foram. rc
i'ot'tilnrlos, t\ porque difficil se lh~s tornn...r~fnzorem a viela em 

.outra carreira, quando· ás armas dedicaram os. melhores ··annos 
de sua mocidade,. · · · . · 
;Ab,re~~la !)a~ sess.lles, 22 derzembrci do _i 922. - Vq,çpucio de 

. ' . Onde comíier: . 
· Accrescen te-se na ·fabclla 1 - Jl~pnrlirúes ele 1\lnr inlla.-
Directoria Geral de Contabilidade: · . · · · . · . 

1 directot• geral.- Cnpit.ilo ele mar 11 ·guerra honorario. 
1 sub-director:;...,. Capitão de fmgal.n honornrio. . . 
3 ch!Jf,cs, de srcçã~ -. Cnpitã~s de fr_!!gntn honoràrios .. · 
9 prtmetroa offtctaes.- Captt.ães de corycta honorarros .• 
9 segundo~ officines.-... Capil!ics-tcncnt.es honornrios .. :': 

18 lercriros ofl'iciaos-.: Primeiros tenentes· honornrios, ' · ·' 
, iS quartos officiafls- Segundos tenentes honornrios • 
. 1 pagador- Capitiio de corveta bonorat•io. 
2 .fieis- Primcit•os fcnenles honorarios. , · 
1 port.eiro- Pilo! o .'honornrio. ·. . . · · 

., i, ajudante de por! oiro- Sargento ajudante llonorarlo, · 
2 continuas- Primeiros sargentos hQnornrios. - Ole· 

gari o Pinto: · · · · · · 
Justificaçllo 

A emenda acima não ti•a1. augmcnfo do despesa. 'Aponns · 
consolida disposições 1 sobre. honras m11Hares concedidas pelo 
Governo P1•ovisorio c que toem · sidó descuradas em· promo
eões do pessoal, Além do estimulo e igualdade que colloca os 
!'unccionnrios nos . seus · collegas da ContabilldndA. dn Guorra, 
nenhum prejuizo traz ao serviço publico; anf.cs, dignifica I! 
resolve definitivamente o uso obt•lgaf.orio do ~uniforme dc,dia;·· .· 
rim scrvico. l.rntando-se de um Ministcrio Militar, sit.undo cm 

. pmcn do guerra, cUjos funccionar!os teem funcclles fi!lcaes. . · 
' Honras. militares que l.llom, aêtualmenf.c,, os funccionnrios 
dn Contabilidade da Marinha: .... ' · . . 

.. 

1 directo~ geral- Capitão -d~ ri-111; e' guerra honorÍtrio. ' ', 
· t sub-director- Cnpit.ão de corvo! a honorarJo. . . 

3 cheftis do socção- Capitães· do corveta honorarios,. 
!l primeiros off10ines...:... Cnpit.ücs-tenentcs ,'honol;'nrios, 
!I segundos officines- Primeiros tenentes' honorarios, 

18 trrcrlros. officiacs- St'guudos tcncrit.es . hohoJ•nrios' I 

18 .quartos of.ficincs...,.. Pilotos honomrios. 
11 porteiro- Sargento ajudante honornrio. ,· 
2 continuas- Segundos sargento~ honornrio~·; ··. 
4 serv~nt.es, 1 .. ~, · • 

Como sr. vê acima, o sub-director e os chefes teení os 
mesmos post.os n hOnras lguacs, · .. 

' 

. ~ '• 
, r 

.. '• 

I 
' ' 
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Honr'ns militares que lecm ·os ·runccionarios ·da Contabili-
dade da Guerra: . , . 

I 
• I 

1 · dii·cctor goral-'Col'OÍlel honorario. 
::1 sub-directores- Teilenles-coroncis honorario~-.. 

12 primeiros ol'ficiaes- MaJores honorarios. 
17 segundos officiacs- Capiliies honorarios. 
17 terceiros ol'l'iciacs- Pl.•tmcit•os lcnenlcs honorarios, 
19 quartos officiaes- Segundos tenentes honorlll'ios, 
1 guarda-livros -1\fajot· honorario. 
1 pagadot• -·MaJOl' honor'ario, · · 
4 i'ieis -· · PriiiJCiros· tenentes honorarios. 
1 porteiro- Tenente honorario. 
5 contínuos. · • ' . 

bndé conviei': 

· .. ' . 

. Ai•t. Os actuacs machhtistas da marinha mercante · 
dcnominar-sc-iío primeit•os machinistas, segundos machinislas 
e tet'CCÍl'OS maohinlstas, . ' 

§ ·- Serão primeiros :machinist[\~ 'os uctuaros machinislas .. 
Serüo segundos machinistas os ujudantes-machinistas e os· 
sub-ajudanles machiniiitas· que prestaram exame pelo regula
mento de: 1!J07 c que lenham mais de dois annós de embarque. 
Terceiros mac\linis!as serüo .os demais sub-a,iudantes machi-
nistas'. . . . 

§ Só meu te gosat•ão dessas regalias os que trocarem as 
suas cartas na Escola Naval c pagarem os emolumentos cxi-. 
gidos por lei. . , · · . · 

§ ·Os exames para terceiros machinistas conriliuarüo a 
·ser feitos fios Esladi)S, 'de accôrdo com o ·regulamento \·i gente, · 
n1as, á exce]lçüo dos feill)s na Escola de l\fachinislas .du Estado 
.do Pará,· torlas as provns csct•iptas dos exames rcahzadus nas 
Capitanias ,dos ·.Portos serão· enviadas .á congt•cg:at}ão· da Esct)la 
Naval. que ·as ·,julgará nm ullima inslancia c. expedirá a carta 
de terceiros machinislas, cuja approvacüo fôr confirn'lada. · 
. § . Os aprendizes de machinislas, depois do seu tiro-

. ·cinio ·llxfgido· por lei, prest.arão exame para terceiro machi
nista, c · além . das materias exigidas pelo respectivo pro
gl•amma, prestarão mais os de motores a exp\osüo c com-
bustüo intet•na, '. . . . 

Justi{icarü.G 

A presentô emenda vem corrigir o que a pratica tem de- · 
n1onstrado; pois que os machiriistas lendo os seus emburqueij 
denominados (pt•imciro, sóguudo ·· IJ terceiros), ·é .I tis to· que 
tenham a carta de accôrdo com" o ·respectivo embarque, e, 
sendo uma aspiração da classe, como lambem para cvittu· rc
clamarües, quando são mudadas as autoridades do porto,. 

Cómo ·a lei n. .\.555, de 1 O tlo agosto do cot•rentc anuo, 
no art, 43, já cla~sit'ica os motoristas, é de justica a upprova~ 
r;üo da pl'C~ente ~emenda, po_is que a mesma lei foi approvacta. 
c mantida pelo :Senado, conforme. os pareceres n~. 29 c 112 do 
corrcnlc anno. · . , · 

Quanto aos vt·alicnnl.cs-li1achinislas que prcslm·am exame 
pelo regulamento de 1907 c ugol'a ilenominudos sub-ajudantes. 
n congrcgat;üo da Escola Naval, L'ccm!hcccndo o pl'cparo c os 
e::tamos .'pt•cstados nuqucllu ópoca

1 
dtspcusou us outras ma

tcrius; com cxccjJQüo de clcctl•icluudo o chimica, Q quo l!ii!J 

' 
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nconl.ece aos quo prestaram exumo 'poi" outros regul~ménlos 
dc11ois desse. . . · . . · . . 

Quaml(l o Ex'mo .. ~l!DÍl'anfe Alexandrino. de Alencar apre
sentou esta emenda; fm baseado em dados segurl:!s . o como 
l:Jom corihecedor das necessidades dos machinistas da marinha 
mei·canle e pelo ~eu preparo. -

1 
Oleoa:riu. Pinlo. · 

, . "' . 
. ' . ' ·'· 

. Onda convier: 
Os al'ficilics da A,rmada e . das classes tmnoxas~ que, "em 

virtude· da. reorganização de seus quadros, 'não foram promo
iiidos por falta de intersticio, ombarque o ouLras. exigencias, 
:serão promovidos, independente das clausulas. da lo\ de pro-

. movíín. em vigor, dentro de Lres mezc.s, a contar. da. dilta da 
J)resente Iet. 

Justi{icação 
. \· 

.. A pt•cscnLe eu)enlla• não acarreta auguJCnto do dcspoza. 
}lorqt,Je ·os quadros já estão com o offectivo !ixadl) por lei. ~ 
aLé muitos dos officiaes estão percebeMo .. graLificacão. do 
}losto sup~rior. . . , ,. . . . · . 1 

A .mawrm dos . oUwtaes atLmgidos pela emenda JIÍ conta 
mais .de 12 annos do ol'i'ecLivo servu;o. • , , 

A sua approvação · vem auxilfar a adminisLral)ão, collo.,. 
canM os o!:l'iciaos nas .rçspoctivas commissões ~e accôr·uo .:com 
os postos fixados por. lei. · · , ·. · . . · : . . . ' , · ·I 

Sala das. sessÕes, cm •de dezeinbr;o de '1922. i... Euseb·io 
de And1·ade. · · · · · ' - ' 

l ., : 

·. ·• Ao pr;ojecLo n .. de 1922' (areamento .du MinisLerio. da Ma
rjnha .para o .. exerc,icio de 1923, om 3'. discussão),, . :, . , 

Onde cmivior, accrescenLe-se: . , . . , .. . . . . 
Art. ; Aos ex-officiaes de· Marinha' que, a ped.ido, obU~ , 

verem demissão· do serviço da. Armada no corrm· elo~ anuo de 
' 1921, 11 permittido voltarem ao sot·vi~o activo nos po~Los que 

oecupavam, cumo se dollos se tivessem afastado, sem pre:. 
.iuizo dos que passat•am a occupar os seus Jogares, aos quaes , 
t'icai'iio homologados. - A. lndio do R·rMil • 

. . A presente emenda não prejudjcai;nenhum officlal. 
:, '• .·~;_i(;~~~!:. J'. 

Justi(ical}aô~ ·>-. 
' ·'r.' ~::r'.: , ' 

<:'/ 

.l • ' 

· Pot• outro lado. o material :haval Lerá quo ser• angmon
l'ado; a acquisiciio de novas o m'ódernàii unidades uavacs ,iá '6 
lirn facto, cm eompço do cxeoucão, pois o orçamcnl.u vig•enLe 
consigna a verba necessat•ia a esse fim. O sct•viçq· ·sv lucJ•a;•á 
com. a v.olta de no·vos c cxper.imcnLudos ol'ficiaos, · senuo aliás 
rnuil.o redu~ ido o .numet•o ,'UQs uLLingidos ,pot•. o.sLa medida> Esta 

I emenda foi apresenLadu em dezembro 'do. anuo passailú, na Ler-, . 
ceira discussão dcst.c orcumorito' c, logrando parecer 'favorav~.l 
da Coll),mis::ião do Finanoas. desta Casa, foi. approvada on~ plQ-, 

. 



,. . . I 

\ ' 

SESSÃO EM 2.2 DE DE~EMBRO DE ill22 ' . 239 

naTio. '!'ornando a Camara conhecimento dus ómendas ·.do Se
millo J'oi ella appro~ada e. incorporada no Orcnmonto da Ma
rinha para o. exer•cicio·dc i !!22. Niiú t!. presentemente uma lei 
do Collgresso,. porque ·o Poder ExccuLJ~o enten~eLL ~c,tar. o 
votou o orçamento -dà Despeza· a qve ella estava mcorporada. 

, . 8ala das Cotumis~õe~. Ullt tlu de~en11Jru de 1Q22. 
'I 

··Onde. coiwicr: •. 
Art.. Os· actuaes machinjstas da Mat•inha Mercante· ·ue~ 

úom'inar,:..se-hão pl'imeiros ma,cl:linistas, se•gundo~ mach~nis-
tas e ·terceiros machinistas. , · · · . . · 

. . . Paragrapho unico. . l5uriio primeiros machinistas os 
" actuaes machinistas, serão segundos machinislas os ajudan-

tes macbiuistas o· terceiros machinistas. 'os· sub-aj udantes ma-
/Chinistas;·' . · , :· . · · . .· 
. a\. sómenllJ" gozarão dessas regalias os ·machinislas, · aju~ 
dantes mactiinistas c sub-ajudantes · machinistas que. tr-oca
rem ~uas carlus na, Escola Naval e pagarem os emolumentos 

. exigido~ por ·lei; · · · · · . · . 
.. b )' os exames para Lercei:ros machinis.tas uontinu'ariío a. 
ser feitos nus 'Estado~. de accôrdo com o t'cgulamonto vigente,.., 
mas, ú excopcü-o dos fe.ilos da ·Escola de Machini~ta~ du. ~!:~Ludo 
do Pará, todas as provas e,scriptas dos exames rcàlízados nas . 

~ capitanias dos portos seriio enviadas ú congregacüo da E~cola · 
. Naval, que as ,julgará em·ultima i-mstancia e expedirá a carta 

de terceii:os machinistas a:os candidatos, cuja_approvaciiu ror 
· ' · · confirmada. · · · · , .. Justi{ic'ar;ao 

, A emenda acima foi já •Submetl.ida auoxame do' l:ienado · 
Pcdcral o ·met•ece.u,o seu voto favoravor: Assim pólio dizer o 

. Hclator do areamento da Marinhti em seu parecer, IJLLblicado 
no Diario Oflir.ia! de 4 de agosto· do corrente anuo: · 

· «A justil'icl!ciioo do autor da emenda c 6 cpnrecet• desta 
Commissão demonstraram a convenienoia de ·harmonizar as 
d et)omínacões dé . «maéhínistas:., ~ «aJudantes rnach'inistas~ e 

· «sub-aj udantes . machihistils», constantes das cartas conl'el'idas · 
á~1s que se l.1abíl itam para conductorcs ~ç m~chjnas nos: na-
V tos da Ma·rmha Mercante, com os: de ·prtmeu·os, segundos e. · 
.tereeíros · maehinistas. que lhes são attribuidas, quando eiles · 
ct'l'ectuam nesses navios· os• seus cmbarque.s. . · . 

. A Ç,ainaranão deu a esta cm.enda o seu assenlhnento pelo · 
umco fundamento de fazer e.lla uma aiteracão no actual rc-

. guiamento das capitanias· d~ portos, que não devo ser assim · 
. modificado por partes. · · · · 

· Si outras razõe.s não existem que contrariem a· emcndtl, 
eomo se deprebendc desse parecer, pensa a Comrnissão de I•'i-

. nancas 'que não é procedente o l'undnmcnlo que motivou na 
.Gamara !l. su~ ~cjeiciio, porquanto não J'oi cl!o ul!egado contra 
outras dtspostcoes c c111endas adoptadas, que tamben1 ullct·unl 
l'cgulamenlos, sondo assim de paJ•ecur que o Senado manlonhu' 
a enw.nda. · · 

' 
Senai:lo :Fedural~ 20 de dezembro de i U22. ...:... La·u1·o Su-

dré. · 
. , ~ ~I -

' 

' I. 
'' 
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, Onde· convier: , 

. -.. 

_ , Os officiaes da Armada e das clas~es annexas, que . em 
vit'lude da organizaoão' de .. seus quadros nao.for~m PI:omovidps 
pol' falta de ·inler~ticio,. embarque e oú~ras e~JgenCias,. ser~o 

.. promovido~ indcpcndepte das clausulas da le1 de promoCt\0 
~~1 vigor, dentro dl\ tres mezcs, a .conta~· da data da presente 

I . 

1Cl 

Sala da~ .sess®s, . ·de dezembro de 1~.22. '-- Ettsebio de 
Atldracle. · · 

J usti(icttçii.o . ' ' . 
·.. '· ,, ' . . ' . . 

A;·omcnda visa pet•n,Hf.ir o accesso a. alguns úfficiaes .das::. 
diversas .classes da -Armulla, qúc, por defeito lia brganizacão 
dos . respectivos . quadros, pcrmanccclll h a muitos ~nnos nos 
· mesmos posLos, ~em esperança de . tão cedo poderem·. se1• pro:-
:movidos. . ' . · . · ,. . 

l 1aL'ccc,. pois, de justi~a a sua adopcão, sobretudo, ,\ltlcn~ 
dendo-sc. a que dclla niio rcsullartí prcjui~o .pura quem quer 
que. scj'a, nem. uugmento de despcza. . . · , .. 

''· Sala das sessões cm· de dezembro de ·1022. - Euscbio 
'Andrade. . . · . ' . · · • · · , . 

I • -. .. 
. Desfalque-se da verba is• r- Desj)ezas êxtraordinarias -

· a quantia uoccsliaria pam completar os vencimentos que com
petem ao~ auditores, de. nccôrdo com os vencimentos. fixados· ; 
pal'a n .iuiz clos Feitos da Fazenda Municipal o a que tem di
reito desde a data da píiomulgocão. do. decreto n. 4. 5•li9, de 
20 de agosto. de 1922; e:~;-·v·i do 'art. li", u. 2, da le.i n·. 2li, de 
::10 do dezembro de ·1890, o a:rt. 1• das Disposicões Transito~ 
rias do Codigo da Ors·anizacão Judiciária e Processo 1\lililal' •. 

~ala .daq~s~ões,. · · de dozemb11o de .1922. 
. 

, l,u~Üfic.ati~a ·. · · · 
. : '; 

- . O honrado Re.lator do Orcamento da Ma~inha, quando ela-
. ·borou o seu parecer em. 2• .. discussão, negou aos officiaco·. de.· 
.!\farinha o direito de cquipâracão, que (az objecto da onwnrJu, . 
•i'l!n.dando-se, para isso, na legislaciio que ·foi. pe.culiar aos nú
ditorcs de guerra ~ hoje -todos .auditores da Justica Militar. 

· com cxerci~io na li" CiJ'cumscrip~lio (Capital. Federal) .:.,.. . o 
fazendo ~ov1vcr o accot!dam do Suprem.o, :Tribu~al. Fe.derul do 
:1 de maw do 1!!15. · · · _ :·''~~~·'·.;·1./·. .. ·.. · 

_ . . Co.nvém, enti·otanto. assignalur\]'uii .'ó fli'iuJámcnlo cm CJlii.Í 
so apowu o accordam' citado foi o decreto cl!)···Poder Executivo 
n. 8.~17, ~e~ 5. de ,julho do i!Hl, que approvo,u._o regulamento. 
das dJ,;pos·loues sobre o ·quadro dos auditores do guert•a ú1as 
esse I•ogu!amunlo, ·~ompre impugnado. o .considerado co~rlo ro
P!'O.~cntundo um cxco.sso de aLiloriza~ão lcg'isl'utiva, foi cot·
l'Jg.Ido pelo Congr•csso, a pdncipio Jl'a !ui n. 2.8·12, do 3 do Jn~ . 
nCiro de .1!114, m·.t. 20, depois na.Joi n. 3.080., de 8 do janeiro .. 

.. hcJo·. HHü, urt. H, c, finalmt'.nlo, nas que se lho scguit·um alé · 
· OJe •. 

·I I 

, .. 
' . ' 

' 

. '· 
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. i . . . ' . • . · o pl'Oprio autor do pleito judiciaria, auditor de guerra da · 
Capital, Federal, e qu~ deu, Jogar ao accordam de 1915, tc~e 
do· Congresso, pelo decreto l.egislativo 'de i 9 de janeii'O de 
1918, a repa11ação do direito que· foi posto em duvida na Jus-
;tica Federal. · · · · . ' 
'' Auditores da Capital Federal, de Guerra ou de .Marinha. 
de nomeação anterior ou posterior á Iei .n. 2. 290, de 13 de 
dezembro de .i 91 o, todos, sem exceJ)Olio, teem estado no goso · • · 
desse direito, vigente ba 22 .anuos; · . . 

·Exemplo dessa affirmaQão está no ·decreto legislativo nu
mero 4.i'55, de ,15 de.ou·tubro de i920,.abrindo o credito pari 
pagamento da differenca de vencimentos .que ~OriJPetia ·a •um. 
auditor de guerra, nome.ado para esse cal.'go em 3 de Junho de 
HJU(Dia7'io O/!ieial<!e'5 do.junbo de 1Uí, pag. 7.014); · · 
· !Não .querendo,. porém, .o ;Senàdo manter essa igtlaldade de 

:vencimentos, votou emenda, inspil'ada 'pela .co.mmissQ.o de Fi-. 
nanças, reconhecendo esse· direito, mas com .a seguinte· rest:cic- · 

·· c;ão: . . · . · · · . - . · · · .. · . 
' . ' ' '. . . '' , . ' ·.·. . 

C. o o'o o o o o o o o;,, ••• o o;..,·,,. o o •·• o.• •• •.··~~ o o o,o o •.• 0 0 ~ 0 o' 

· • cessando. dli .data ·desta lei .e par.a o.s futuramente no-
meados · 11 equiparal)ão ·ao j,uiz .do.s F.eHos da Fazenda· 

. Municipal', estabelecida no § 2•, . d. art.. 6•. e § ·'i •, nu
. .mer.o 2, do .ar.t; 'J• da lei .n. 26, de 30 de dezembro de 
. f:S90,, (Dia7'io ·do .. Congresso de 21· .de. Junho, pagina ,_ 

'· 1.'514,,-e de 28 .de. JUnho de 1922, pagma i..562.) 1 
, I . , , . 

· · .. Emquánto 'pois,"não ':t:ôr é~r.essamente revogada a lei nu-. 
mero 26, .citada, .não ha como ·deixar de .11eoonheccr a .prooe. · 
denci!l dos fundamentos ~n:i .que se apoi~ a emenda. 

Sala das sessões, 22 de dezembro· >de,i922. - Vespueio 
ae Abreu .• , 

. Onde ·convier·: · 
, • .Art .• · Aos .dous audi;tores ;a!Wiiares . da · Marin·ha são a~

segurados os mesmos dineitos .e .as :mesmas ··:vantagens -dos au-' 
'ditorios da Sexta élircumscripoão Judiciaria Militar,· dentro, 
po~ém, da · .sua pr.opria jurisd!icolo. · · · · · · 

. Sala das sessões, 22 de dezembro de. 1922. - ,Godo{7'edó 
,V·ianna.- José 'Eusebio. ' . .. · 

'. 

lustifiCÔçO.o 
~. ·. . , ·. ·. . . . ··. . . . , ··I ) . . 

Para coadjuvar o .auditor geral da .Marinha foram no
meados tres auxiliar~. enoontrando-'Os nessa '.qualidade :a :lei 
n. 2.·290, deiS de'dezembro de·:l9i0" · 

O art.. 20 desta lei mandou que, como auditores fossem 
tidos os •auxiliares do auditor de guerra desta. Capital, que não· 
excedessem. do quadro .cr.êado pela ,lei de 4 de janeiro .de 1·908, 
n. 1;860, e o .art. "30 da .ltli n. 2."356, de 31 de•.dezembro de 
19:10, estatiliu que a .citada .dlllposlollo fosse entendida. de ac-
cOrdo com o art. 85 da. ·Constltuioão Federal. · . . . 
· Assegurado assim o direito· a . esses tres auxiliares de au"' 

di fio~ de Marinha, nlio have1,1d.o qiladrQ ore11,do, ,como 11a Guer.:. 
,s .. ,_ ;yoi., ~r .,, ·· · 1~ · 

.. 

'. 
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r a, pela c i La lia le.i n. L 860, o ·congt•esso, na !c i .orcnmenLaria 
n. !.L5H, de 4 de janeiro de. 1912, de modo t?dtrccLo,, com .a 
d1Jta~'ão respectiva, creou tres lagares de· .auchtore~ ,de· Marl· 
nha, nos quacs foram· providos ·os 1:efer·ulos, anxthares em 
vil·l.ude de accordam do Supremo 'l'rtbun~l. ]! ederal,. pcranl!3 
quem, ante a duvida. do Govern~ et:n cu.mprtr o prçc~.t~o da·Iet, 
levaram elles a pletlo o seu dtreJto; JUlgado deftm.t!Vamente 
em H de novembvo de 1913. • · . · · . ·. : . 

· Decidido .dest:e modo com relação a estes; ficaram am~a . 
com taes. outros tres· auxiliares, que ao tempo ; des,~e provt· 
menta .iá e.xerciam ·os seus cargos! pois for~m nomeados. c~n 
abril de 1912, ·e .ante a sua situaçao de magistrados gemtsst· 
veis ou dispensaveis a ·qualquer momento :- o que. nao é ~e· 
cessaria sali!intat• para mostrar o enorme mconve.ment.e á.lll· 

·:dependencia .e dignidade de juiz-· a.lei n •. 3.232, de 5 de .ia· 
. neirô de í191.7, dispoz no~ arts. '30 e _58: «As vagas que se. rle

rem no quadro de audttores· deve~ao ser. preenchidas pelos 
act1:1aes auxiliares de auditor, etc.)' · · 

Ne.ssa lei visou-se: - . . 
a) revogar a faculdade de nomear. auxiliares1 . conferida 

pelo art. p do Regulamento Processual Criminal Mtlitar; 
b) · mandar que, conservados os existentes,' fos~em elle~ 

nomeados auditores nas vagas que se dessem.. . · 
Havendo completa .distinc~iio, a ~ssa dilLa, entre a Audi- · 

toria da Guerra ·e a da Marinha, cada uma com o seu pe.ssoa~ _ 
J,woprio e seu respectivo quadro, um da 'lei n. _ 1. 860, e ou
tro ,ela ,lei n. 2.544, é bem de vet• que o que a lei n. 3.232 · 
assegurou aos àu.xiliaros da Marinha foi a nomeacão para as . 
vagas da res}lectiva Auditoria, cuja séde é a Capital Federal, 
tanto·. assim que., gosando de igual <lireito os áuxiliares da 
.Guerra, sómenle clles foram nomeados nas vagas que ~e. ve
rificaram no seu quadro. . .. - · 

Como si não bastasse a clareza meridilma de taes leis, . 
, cnmo ~i ·alguma. duvida pudesse. ser suscitada quanto a ter o 
legislador de 1917 assegurado a nomeaQão dos auxiliares de· 
Marinha para as vagas di! auditor no quadro respectivo. a lei 
n. 3.tl74,, de .7 de janeiro de 1919, art. 71, do modo claro. e 
preciso assegurou-! hes a inamovibilidade. · . _ - • 

-Nada· mais lhes fartava com effc,it.o. Todo o seu direito 
· estava asseg\J,rado; não podiam ser dispensados; a sua nomea

Qiio. para auditores dependia de vagas no quadro. da Marinha, 
pat'a ·.o~de sómente podiam se~ nomea9o.s, como ina,noviveis 
na Capttal Fe.deral.. 1 - • · • . · 

.· · Era essa a sua s'itüaoão, quando o G!ovet•no, · autor•iiado a 
reformar a Justiça 1\[ilitar ·'pelo disposto. no art. 24· da lei 
n, 3.91H, de 5 de.jaueiro d'e.192Q, fez:Cbab;ar ·o decreto ·nu· 
Itii}J'O 14. 450, fio .30 de OUtÜbro do mesmo aúnú, a:pprovando O 
mandan~g e.xecuta~ o Codigp'·'de Ot•ganizaQão JudiCiaria e Pro· 

·cesso Mtlltar. · . · ~~~ . · , 
Nessa. or~a~tiza~ão bem nitido · ficou, nesta CapHal, o 

q~.:ndro, de -auxthares da G uena e da Mar·inha -· 1mificamlo 
. as audttor•ias. nos Estados, ft\ncciorúlndo cada. auditor nos oon
. sell)':s r)e .iustica de cada uma corporaciío armada. o art. 6' 

b
du. Lncllgo elo • Org·al,lizaçiio Judiciaria e Processo Militar, que 
, a1x~u .~~rn o ~ll~dtq.o _9ccreto n •. 14 .. 450, c'reou nesta .capital 
P.~lrl:~~~1~d~~.m !~~~:?d!:CCtlO I!O ,JjlXCf.C\tO Q \)l]t~'(')S CO!P jur~i';diCI,;Ü.~, . 

. 



· SESS.\ó E~I .22 DE DEZEl\IDRÕ D,E 1922 . . . 243 

Ucéi:mh'ecendo', como não' podia deixar de fazer, esse G~
digo o dirrlito adquirido pelos auxiliares. ,do. aud!tm: ~e Mari
nha, por isso que se tratava no caso de dJ~'e1tos mdiVId~n.es, e 
niio de fórma de processo, declarou que... caos aux1hares 
de auditor sii.o garantidos Lodos os direitos, vantagens c re-
gá)ias assegut•adas pelas leis antt1riores.:. · 

· Sem duvida, os direitos, vantagens c regalias a$~e!:(ura
das pelas leis anteriores, são 1as que se consnbstancmrn no 
que determinam as leis acima mencionadas., ns. 3.232, de 
~917, e 3.674, de 1919. · · . · 

Assim. sendo os auxiliares magistrados c·orn aitribuicões 
identicas ás dos auditores ~não lhtlS diminuindo a categoria' o 
facto de ·funccionarem sob distribuição, determinada no pa
ragrapho unico do. art. 1• das disj:!Osicões f,l•ansitorias, pois 
os proprios auditores estão a tal ~isf.ribuição sujeitos, na 
fórma do art.' 13; do alludido Codigo,, prestando uns e outros 
iguaos · survicci~}, é do inteira justiça que se,iam integrado's nas 
vantagens· asseguradas na actual organização dos auditores .. 
· Dous sómcntt', cxist.eni, actualmente, na Marinhá,. am..: 
'lo~ com período ma~or de I O annos· de serviço: um em. pleno 
3Xercicio judiciaria; servindo.· sem perder a· sua qualidarh' · 
de juiz, .como consultor ,iuridico <laquelle, 1\finisterio e junto 
ao Conselho do Almirantado, por designação legal. · 

A conversão em auditores rlos ·auxiliares .iá 111na vez, 
com relacão á Guer·ra .. foi examinada pela Conuhissii.o de 
Finanças, _mn 1916, nchando~se injustificnvel pelo facto de . 
serem os auxiliares· magistrados em perfeita identidade . do 
funccões com ·as dos auditores .... 

Tem essa conversão como fim. reparar· um acto que .. ,iá 
bem .resullantc de reforma, não se afigura .insto .• tendo sido 
designado, então,. para a vaga que se verificou na Marinha 
um auditor de, ·guerra~ 
. Releva observar, como nota final, que os. allurlidM au
xiliares tlvera!Jl; a principio, os seus vencimentos_ fixados em 
1 :250$ mensaes •. 
· !Dada, entretanto, a ;vaga do auditor Neiva, que foi n·ô
me.ndo Ministro do Supremo Tt•ibunal Militat:, ·!'oram redu
:r.idos aquelles vencimentos para 750$ mr.nsaes, que 'é quanto 
até agora -percebem os refertdos auxiliares. · . 

Pot· ultimo; releva ponde~a'l' ~pie. o decreto n. 1 .'503, de 
26 de. agosto .deste anuo, que modtl'icou o Codigo de Org•ani
zacão .Tudiciar.ia ·e Processo Milttat• expedido com o citado de
creto u. 14 .1!50, de 30 de .outubro de. 1920, continuou a asse
gurar aos auditores auxiliares todos. os direitos, vantagens, 
graduações militares e regalias outorgados vor leis ante-
• D pores.. · . . · 

· . Trata-se, pois, como Inedida de. ,itlstiça, de imit.tir aquel
Jes tlous magistrados na plena posse, -oxorcicio o goso desses 
direitos e dessas vantagens, que lhes foram I'e.couhecidos e 
assegurados por sueoes~i'Vas disposicões elo leü. : 

O Sr. Felippe Schmidt ~ Pe~o a palavra: 
' '. ' 

, O Sr· Presidente - Tem a palavra o Sr. ~'elippe Schn'iidt. 

O Sr. Felippe Schmidt - 81·. Jlre~ir.lenlo, ao orçnme.nlo rla 
Nuri)lha f.ol'alll npt:csC!!tu.clas diver~ns emcndns, e estnnd·o 

,-
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·. essa proposição. cm discussão, em virtude de urgencia, deverá 
o. relator dar parecer verbal sobre. as n1CSf!la.s. Acon.Lcce, po
rém, quO algumas .·dellas são. de eleyada 1mportanc1a. :Por 
outro lado, a Commissão. tem nocess1dade de apresentar: ou-, 
. b·as emendas 'do sua lavra. . ' . .. . . . · . . · 
· ' Venho, pois, pedir a v,. ?Ex. que con~:t!ltc o Sen~do sobro· 
si· pcrmiUo que, com. PEC,JUlZO ~a urgenc1.a cnucedH!a, volLe . 
a proposição á Commtssao de Fmancas. afu~. de dM' pare~er 
sobre estas emendas•c apresentar outras que Julgar necessar1as; 

E' approvado o r~querimento do sr: Felippe, Sc~midt .. 
,.·. . 

o Sr. Paulo de Frontin - Peco a palavra. 
' ' 

0 

' ' 

1

• ~.. 1 

I I 

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Paulo de Frori
tin. 

O Sr. Paulo de :rrontin (*) ...., Sr. Presid~nte, as emendas 
qúe vou ·apresentar. a este orçamento p.lio as .. Justifiquei .por es
oripto para poder fazei-o em .plenar1o, pcdmdo para as me.s-
mas a alten:cão do nobre Relator.· . · · . . . . . > . 

. Na verba 1•- Auditoria-. estão incluidos qUatro ... Re
cebi, poÍiém', coü1mun icacão de um aUditor, dizendo que não 
foi attendído o ,seu caso. . ·. · , . , 

. Não apresento emenda, apenas pedirei. áei. nobre Relàtor 
sua attenoão para b qaso,. porqne é possível que nesse numero 
qU'atro esteja elle moluido. .. . ' . . . 

Qua:ilto á 'outra emenda é a que se refere, .a úm assunipto 
. que aff(l(lta muito os interesses de . certos trabalhos que são 
executados na. Marinha e para o qual pe.direi do mesmo ·modo 
a attenciio do honrado Senador por • Santa. Catharina, i!lustro 
Relator. des~e Orc~·mento~ Qu_ando se votou 

1 
a Renovação da 

Esquadra; fwou 'dito do segumte modo·: : ·· . · • . · . 
iPara continuaf;lão . dos trabalhos 'de renovação' da esqua

dra e. diques, inclusive operarios .ext1·aordinarios }'lrecisos·.:t> · 
A mesma disposição deve ser applicadiL em ·casos de obras 

de reparacão, mas não. é isto o que :acontece 'ern casos 'de tra- . 
. balho, para os · quaes h'a necessidade :de se· contractàr pessoa~ , . 
estrangeiro. . · ' ' · . . · . · 
· O Senado .sabe que o, .pessoal. dos Arsenaes é-limitado, 
quand~ ha ~ecessidaqe de ·trabalhos rapid9s, de. reparações e 
urgenCla, exige-se mator n]lmero de ·operarias. Esses operarios 
não po~em. ser chamados, ·de modo que. a~adiniilistraoão fioai•ia . 
. cm serm dtfficuldade, . . . ·· . :. ·. · · . . · · 

' .. · ' , •. . ·' ,_;,',I • " ', 

O SR~ FBr<IPPB SàiiKID'J: ....... V. Ex:. "apresentou emenda , 
nesse sentido?·. . • t · , ",~ ·· .· . . · , . · 

O Sa. PAULO oa'FRom'IM.--.Sim;'~nhor;,A primeira des
sas e.mendas eetabeleee, em logar de : «material para ropa:ra-r 
ções~, <o:~eparaoGe~,. simples~ente; aor:se~unqa manda ·auS'men.
t31!' n?•flm «<nclusive oper~r1os extraordmarlos,;. a tercêira.dé-· 
1.errnma que sa faca a mesma cousa: :na verba. «obras> Isto só 
poderá facilif.ar a administração . ,. · · · · '·· 

. Era o que tinha .a dizer .. (Muito bem; -muito bem,),· 
' i ' " . t i 

__.:.,;;;,._ 

;n Não foi revisto :pelo orador. I, 
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MODI!'!CAÇÃO J?•~. LI~.! DE LOCAÇÃO DE PREOfÕS ' 

. , :Continuação da a• discus~ão do projecto ·do Senado n. 5, · 
de :1.922, mandando executar o decreto legislativo n. 4.'403, de 

':1.92:1., com as modificações· que' estabelece, não admittindo des
pejo nos dous casos, ne!la estabele,cidos. 

O Sr. 'Mig~el de Car~alho - Peco a palavra pela ordem. 
~. 

O Sr. Presidente ......:. Tem a palavra o nobre. Senador, 

. .' .o Sr; Miguel,d~ ~arl!:alho ·(pela ordem)-Sr. ·Presidente, 
s~gu1ndo-se na classJfJcacao da ordem do dia ao projecto que 
fu:a a depezo do Ministerio ela Marinha, o de n. 58, que man:.. 
d~ ~xooutar .o decreto legislativo n. 4.403, do anno passado,,. 
e. :VIndo em. s,eguicla' a 'terceira. discussão da proposição que 
fL'ta as forcas 11avaes pam o exercício fritu.ro, 6 · logo ·após, 
tambem ~m terceira discussão, a propqsiçãó da mesma Casa 

. do Coni!'I'esso, fixtuido as forcas· de terra, e tendo .o ·Senado 
dado preferencia a esse projecto· em sessão !tnterior, consulto 
a V. Ex'·"' se esta .,prefercncia vot.ada pelo. Senado ·Prevalece. · . 

O Sn. PAVLo DE FnoN•rJN- V. Ex. per~itte um· aparte 
. [(Assent.irnentp (lo 01'(1.dor,); .. . . · . · . .' . . 
· FoJ dada ·a preferencm sem pre]UJZO da ·urgenC·Ja para as 

outras proposições e o requerimento foi nvresent,ado pelo 
· Sr. Senador J~a.uro &Jdré. · · , : · · · 

· O SR. MIGUEL DE, CAnVÀLHo - Não posso ,preci'sar a 'V'. Ex., 
Sr. ·Presidente, os termos cm quo foi concedida a· prcferencia; 
mas desde que foi concedii'Ja para se discutirem .dous dispo~ 
sitivos legislativos da· maxima importancia, pergunto a · 
.V. ·Ex.,.com a devida venin, se essa preferencia contiriún nu 
se é prejudicada pelâ que foi \·otuda pa1'a o prqjecto que se 
oplia em ~i'si:ussfiq ·em tcrc~ir.o .lagar nn ordem do dia; 

O .SR. PRESIDE:S'.l'E ·-.O .Sr . .Senador Lauro 1Sodré requereu 
.preferencia para as pr.oposicões que fixam as forcas de terra . 
e mar para o . exercício futuro e um outro· Senador· requereu 
:urgencia: para a lei do inquilinato, a ifuaJ.foi concedida pelo 
Senado. Nestas condigões .Prevalece a urgencia jlOntra. a pre
hroocia. . ; . . . . . · . . 

O •Sá. MIGUÉL DE CARVALHO -. !Muito agradecido n .v. Ex. 
De novo peço a ·palavi'a pela ordem. · · 

. O Sr. Pre~idente~Tem·a palavra pela ordem o Sr. Miguel 
a e Carvallh'o . · · · · · · · . · 

O Sr. Miguol de 1 Carvalho' (pela ordem.) - Sr. Prcsid.cntc; 
tendo eu. apJ.1esent.ndo 'Í.lm requerimento para que· o projeçto 
do inquilinato fosso á Commissão de Conslituiclio para emlt:. 
lir o seu· parecer, .pelas considerações que então fiz, o não 

·tendo ello sido objecto de resolução, por falta do numero. 
peço a V. Ex. que novamente o 'submetta :í deliberaclio do 
Senado.. ' ·. · · 

o' ·SR. Pl'ESIDllNTE- V. Ex. enviar:~ (L.Mosn um ·novo re-
querimento por escripto. · 

10 SH'. MrGul!:L ~E CARVAL!lo - p,erfeita.mente., 
. \ 
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O Sr. lrineu Macbado - l'eçó a palavra, I>.ela orden1 •. 

O SJ. Presidente--. Tem a paÍavra o. nobre Senador.· 

o Sr. trineu Machado (11ela. m:dern) -· · Sr. Prcsidentn, 
tinha pedido na ult.ima sessão para continuar· com a. palavra 
JH• .rlr. ·hoje, sobre· o a~~nmpto. \\taH aE~ consirlç,rações .q~1e !a 

· ••:xprmdt!i.' ita di~cussüo da malcrm que V. Ex. annun,cwu, .lá 
as Ji~ na hm·a do cxpedít!nle. Por isso pc~o a Y. JJ]x: qu() lll•! 
consídf't'tl !.úgOl'a como desistcnl.e da palavra. 

Vilm á mesa, é lido, apoiado e posto r.m ·discussão o se~ 
guinte. 

REQUERIME'N110 '· 

· :. Uequeiro que sobre o projACto n. 58 reniet.ta · seu:parecer 
:'L Cominissr\0· rle Oonst.itui•:ãil, á vista do ·que dispõe no arti~ 
go .\0 e de n. 1'23, § 2• dn. Regimento do Senado. . \ 

' 

· Sala das ses~õrs, 22 ·d!l dcwmllro ·de 1 ~22, - M igueZ de;: 
· Cart•a1ho .. . : · · ·· . · · . . · . 

O Sr. Présidente -- Está em discu~são. 
' . . 

O Sr. F.usebio de Andrado - ·Peço a nalavra. · . . 
O Sr .. Presidente - Tem a D!liavra o nobre .. Senador. . . 

-· O Sr. Eusebio de Andrlul9 - Sr. Presidente, renovo ao 
Senado as considoracõ·es hont.em feitas a proposito de um r~ , 
q1feriment.o ~presentado pelo· hQnrado Senador· pelo Estadp -do 
UW de. JaneirO. · . . 

. :A vo!La do projecto á Commissão de ·Constituição não tem · 
:razlio de ser, em ·virtude ·da 'deliberação tomada pela. !Mesa e 
rla ,inri'sprudEmcia firmada .pelo Senado. Nilo se trata de pro
jecto identico, nE!m na i'órma, nom na substancia, pois elle é 
]JCrfcitamente differenf•e. · _: . 

. .Nestas condições, .Sr. Prel'oidente, voto contra o ·reqú~ri;. · 
menlo em discussiin. • 

D Sr. Mig~el d.e Carvalho ..,..: Peco a palavra, .. 
. ': 

D Sr. Presidente - 'l'em a paÜlVra o nobr.e Senador. 

. ~ Sr. ltf.iguel de. Carvalh~. ;.-· · ,.Sr. Prcsirlent.e: eu não re-: 
quEm ·que fosse ounda a · Comm1ssílo de Jusb~a; requer1 · 

· rosse ouvida a d& Conslit.u·i~!io' ;· · · •· · • 
•S, Ex., o Sr .. Stlnador Eúzebio de Andrade, manifestou-

. se como Viue~PJ•esidenLe (hr' ·Commissão do .Justiça; mas ou 
não .pedi audi•e.hcia - aliás ~mui to instruct.iva e solicita, ·dessa 
Cnmn)Í~'são, t~o dese,josa .da· marchl). .. rapida do projecto que a 
n•spell.q me dJspenso de fazer cons1dcraoões. 

· Agora, não posso. concordar com e !la, . que esta rapidez 
YÍL atG ao tlonlo do descarrilhamento do trem. 1 . · 
. . Basta que e!le esteja com a sua marcha entorpecida. Por 
isso, requeri que a Commissüo conpotente - que 6 a de Cons~ 

·· t.iluiçüo -: cleante do rlesposto no arL .110 e do que det.ermina o · 
ar~. 'i23 do' Res:imento da Casa; deante do contextq deste p.ro~ 

'' 

. ,, ., 
' ..... ~ 
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:!ecf.ti e uõ que foi recentemente não nt.tendido pelõ Scn'ãdo, 
se manifeste sobre a constitucionalidade do actual .. 

Ficarei com a minha consciencia tranquilla, porque serão 
os 'e8peciillist.as da mat.eria que se manifestarão a respeito. 

Considnro a opil\ião do vice-PresidP.nto da. Commissão 
do Justiça e Legislac;ão muito valiosa, partindo dA um ,jurista 
como S. Bx.. · · 

·O .SR. JosE' Eusimw - Muito agradeeido a V; Ex. 
Aliás, a Commissão de JusLic.a tomou ]ll'eliminarmeu1e co
nlwcimento da consLiLucionaliàadQ- _do prn,iecto. 

O 11:1-'R. Mtoum, DE .CARVALHo -· Mas isso não ilasta, Deve
mos nos !timbrar qutJ existe na Casa uma Commissão justa-

' mente com essr ob:jecfivo: a de· Const.ituiçüo. . 
. Se a Com missão de Consl,i Luic;ão aci'har que o actual pro
.iecl.o não é o mesmo; pelo menos em parte, agora vesl.ido i.lo 
no\'O - que aquelle ·que rejeitamos ültiú1amente. e que a. ma
teÍ'ia não iuside no § 2• do. art. n. 123 do Regimento, cü me 
c•onformarei com a dei iberat::ão do Senado, de accôrdo com a 
compete.nt.issi'ma manifeSitação da ·respectiva Commissão., 

, .(Muito l1em; 'll!.ltito bem..)'· · 

o .Sr. Paulo d~"Fro11.tin _.:_ Per.o a palavra. : 

. O' Sr: Pusidente . ...:... Tem a palavra o .nobre ,Senador. . ' .. 

O Sr. Paulo de Frontin -. · Sr. Presidente, a questão é de 
' ~mergencia. A .Jei, publicada no dia· 24 -de dezembro, ent1•ar:.i: 

em vigor no dia ,27, Faltam cinco dias. Concedendo ou não 
. ·a medi~a. de·:.emergencia,_ approv~ndo ou não est~ project.o; o 
. ·Senado resolverá· em sua sabedoria. Qualquer ad1amento, po
. r~m. não rcsolverli a questão. Por isso, voto contr11 este. re...: 

querimento. · (Muil'o bem; muito bent.) · . . · ·· 
' . . , . 

O Sr .. Presiden~ - Si. niugn~m mais quer usar ~a pala~ 
,vra, declararei, .· encerrada ·a d1scussllo do requer1ment.o.:· 
(Pausa) • Está .encerrada. .. · · 

Os . · Sllnhores que d · approvam queiram ... leyantar-Re ,: 
'(Pausa) • Foj ·rP,ieitado, · · · · 

I ' 

O Sr. Miguel de Carvalho .:..... Pe~o a palavra .• 
. ' . •. I • . , ... 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o· nobre Senador . 

./ · O Sr. Mlguel de Carvalho ·- .sr. Presidente. l.enllo a hon-
ra de apresentar· a·.V. Ex. para que faça subrnell.el-a á apre>

; oiacüo rlr.r 8enaclo. a seguinte emenda: 
. cAs disposicõtls rio pro,jccfo n. SS, só serão applicaveis 

aos predios cuJa renda se,la inferior a 400$000 mensaes,. 
V. Ex. sabe que não é agora que mantenho esta opinião·. 

Não podia deixar de int.eressar-me pela~ circumst.ancias dit'- . 
ficais em que se Ye~m os inquilinos de muitos dos predios des- · 

• ta Capital. · . . · ~ 
Desde o anno., passado que me venho manifestando nci 

eenlido de> que rleYeriamos votar ·uma lei conservadora, tão 
garantidora dos dirAitos do inquilinos, (lomo dos proprietarios, 
procurando-se um meio termo ent.re as duas opiniões. 

' . 

' 
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o Sa. IRINEU MACHADo- 'A este·projectti ainda pódem ser . 
apresentadas emendas? . . ' 

' . , . . .. . . I 

O':SR. MIGUEL DE CARVALHO- Estou suppondo que o.pro-
' tleéto· está em segunda discussão. · 

o Sa~ !PAULo DE FnoNTIN - Está na continuaoão da ter
ceira discussão, j'á, havendo parecer sobre as emend~s apre- . 
sentadas . . . . · · . . . · · · . 

I 

. · O SR. MIGUEL DE CARvALHO~ Neste caso, não posso apre-· 
sentar mais 111enhuma emenda? · ·· · ·· · · · · ' 

O SR.· PAULO ·DE FRoNTIN- Não é.mais a oceasillo. · 
· 0 SR. MIGuEL DE CARVALHO .-· Desde que não tem .càbi

inento as· em andas, escusa ·de justificai-a. · 
O SR. IPREBIDENTIII - A emenda do nobre Senador não 

póde ser accelta pela Mesa, que ,lá hontem recusou· l,ima do 
Sr. ·Tobias Monteiro. · ·. · · 

o' SR .. TOBIAS MoNTmRO .- Aliás, nem cheS.Uer apresen,. 
tal-a ante a in!ormacfio de' 'V. Ex. ·. .·. . · · 

· · O SR. MIOtTEL' DE 0ARVAT.Ho -- Então, .. não tomarei ma1s 
tempo ao Senado, No' entanto, direi ainda que a minha emenda' 
tinba por ofim acautelar a sorte daquelles que realmente pre
cisam do apoio do ·Senado em favor da sua tranquillidade, . da-
quelles que pagam álugueis.mensaesinferiores a. 400$000;. . ·" 
· ·. Nilo de.vemos votar uma lei de espeeulaofio aos iJl'l'Oprieta-

I'ios· o capitalistas,. de ·modo ·. que, aproveitando-se _ôas no.vas 
disposições. possamitirar maior e melhor proveito .da situal}llo. 

· Ficam assim. de pé as minhas boas lntenoões, que com1> · 
V. ·Ex. sabe síio aproveitadas em um calcamento largo que 
existe no outro mundo. (Jliao.) (Muitq bem; muitó bem.) · . 

•. J • • • • ' : •• 

' O Sr. Presidente ...;.. Havendo o Sr. Senador :Iriileu Ma- . 
cbado, 'que se . inscrevera · pan, fallar _hoje, desistido da pala- .. 
· vra, e nenhum Senador quer:endo usar dellil, dou por encer- · · · 
rada a discussllo. Está encerrada. · . · · · · · 

Vae proceder-se a votaofio. 

JJl', approvado ~ seguinte 

. SUBSTITVTlvO 

N. 88- !922 
'J. " '. : ~ . ,. 

O Congresso Nacional decretá i'< 
Art. 1.• Nos casÓs,de locaclld:~'êrbal, riíio- será processada, 

a contar da. data desta lei. duranté: dezoito mezes,. em .qual-
. quer jn iin do Disf.ricto Federal, nêello de defWe,lo que nllo te

nha por fundamonfo os casos previstos nos àrts. 6" e 1'1". do · • 
dem1t0 n. 4. 403,. dt:~'• 22 de. dezembro de f92i; nem será ex
pedido mandarlo possossorio ~obro .. p~o.dio urhano si o réo ou
vido, :no prazo de cinco dias, provar: :que é Ioco.tario ou subi()-. 

. catarw d() mesmo predlo. . . . . 

' 



~ ... 
. ·• 

··. · Paragrapho unico. No caso do ar~. 11 do citado decreto · e permibtido ao locatario a prova de que o senhorio não ne: 
cess1ta da casa .para sua propria résidencio.. . ' 
.... Art. 2.• o. deposi~o judiei~! 'd~ aluguel devido 'l)elo in-

. qu!Imn. será feito mediante· pet1çiio 1senta de quaesquer taxa,; 
e 1m postos, podendo ser. assignada pela propria · parte sein 

' deli~ admittir-se recurso algum. · ·. . · 
Art. 3.• Revogam-se as disposições em contrario .• 
Sala. das Commissões, i6 de. dezembro de 1922.· - JüloZ.. . 

. ph'o Gordo, Presidente. ~ Eusebio de Andrade, Relator. - ff'i;.' ' 
neu J!acftado .. -· Godofredp Vianna. - Manoel Borba.-· Je-

. ronumo Monteiro. 

. · O· Sr. Presidente -· . Ficam prejudicados o projecto n. 58. 
de ~~f2 e as e~endas. a _el~e apresentadas. · . · . . . . 

·. 'o ·Sr. Miguel de .Carvalho (pela ordem)- Sr.~ Presidente,· 
peço a V. Ex. fazer consignar na acta que votei contra este 
projecto; por éonsideral-o inconstitucional;. ' 

I . , ·~ , \ 

o Sr. Presidente .- V. --Ex. mandará á Mesa a sua de-
claração de voto, por escripto. · 

. ' 

. Verri á Mesa e é lida a seguinte 
'. l . .. 

. DECLAIIAÇÃO DE VO'l'O 

Declaro que votei contra o projecto n. 58, por julgai-o 
ilifringente· do art. 40 da Constttuiç!o. . . 

Sala·<las .Sessões, 22 de dezembro de '1922 •. - Miguel de 
Carvalho .• .. · · · 

O Sr ... Euzebto de Andrade - Peco a palaVra pela Qrdem. 

· Ó Sr· Presidente ...:... Tem a palavra o ~ourado Senador. 
,, . . 

· · ·O Sr. EuÍehio ide Andr~e (p'ela ordem)' ,....;. Sr. Presi
i:lente, achando-se sobre a Mesa a ·.· redact;!to final do pvo
jecto seu acaba de· seJ> :votado,· requeiro ·a V .. Ex. consulte 
o Senado sobre se consente na dispensa da publica~llo para ser 

, :irnmedlatamente discutida · e votaâa. 
f ' .•• 

· o Sr .. · lliguel ile carvalho ·- Peco ~ palavra, pela ordem. 

O Sr. ~esldente. -· .Tem· a palavra o honrado Senador • 
. . 

O Sr. Miguel d,e Carvalho (pela ·ordem) ~ Si tlv$ee 
advinhado que tão rapido.era .o recurso com refer~ncia·a este · 
projecto, teria ficado agradecido ao honrador Senador,· que 
tllo encarninadamente R e bateu aqui contra os que impugnam· 
a !()i da imprensa, para não tratar mais do assumpto, porque 
niio possn oomnreh ender, a não ser de caso pensado, que, sem 
se dnr liberdade á' discussão de um .projecto desta. importan
oia, já se tenha prnmptn sobre a Mesa ;t sua redacção final. .. 

Fique ahi o meu protesto contra esto triste processe de se· .. . . . . 

,,. ' ; . ' ' '• • ''• I,, 
·, ... 

.• 
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fazer1iJri leis, qt.ie, antes de serem y.otadas, 
final., I 

teem redacçíl.~ 

, 
O Sr. Euzeblo de Andrade -· Peco a palavra, pela ordem;, 
O, Sr· Presidente - Trm a palavra o nobre Senador. . . 

O Sr. Euzebio de Andrade (Pe,la o1•dem) Lamento, . i$r.· 
Presidente, que o meu venerando amigo e collega se mostre 

. tão il'I'i1.ado. Nnnca su procedeu no Senado de· onlrá fôrma .. 
De.srle que nm projecto, em terceira discussão, ·não recebe 
.emenda,. a redacçã.o final P.Stá preparada para receber as assi
gnal.uras. Quotidianamente fazemo!! ist.o; niio ha razão de ~er 
para ~s 'ohservaç~es _que ~caha de .fazer o honrado Senador 
pelo Estado do Rw. (tlpowdos) .. · ; · · 

Trata~se de 11ma lei de emergencia,. que o Senado. votou., 
E por que a votou'? Jlorque se convenceu-de qutr houve Q pro-. 
posito firme, inabalavel, desde a passagem da lei do inqulli.:. 
nato, no anuo ·passado, de se burlarem as suas di&posi2ões por 
meios art.ificiaes de que-nos dilo _not.icias as notificacoes. Foi 
para impedir a burla, que se estavà fazendo da lei,. é· que veio 
a nova· de emergcncia, neste momento. ~Apoiados). 

. O .sr. Vidal Ramos - Peço a palavra, pela orden1. 
O Sr. Presitl&nte. --· •rem a palavra o. Sr. Vi dai Ramos,., . 

\ O Sr.' Vldal. Ramos (pela ordem) - Óuvi com todo aca
t.amenl.o as ponderações feitas a 'respeit.o da redacção. final do 

i projecto que acaba .de ser votado, pelo eminente-Senador -pelo 
Estado do Rio de .Janeiro. Não é necessario,. St•. Presidente; . 
dizer ao Senado que se trata de um assumpto urgente. V. Ex. 
sabe que muitas vezes em casos taes. a redaccão dos projectos I 
approvados tem sido feita como agora. e apresentada Jogo. em 
seguida, principalmente quando os projectos não· soffrem 'al
terações, não recebem emendas, como no caso prese11te.. . · .. 

Desejaria saber, -'Sr. Presidente; como seria possivel fa
zer a t·edaccão final dos orçamentos, approvados nos ultimos 
dias, nas· ultimas horas .de sessão; o-:resultado seria ficar o 

. paiz sem leis de meios, porque essa redacção não podia ser 
feita senão do mesmo modo por que i'oi a que se acha sobre 
a mesa. · , · 

Quando não se·tratar de assumpto urgente, quando o pro-. 
,iecto tiver .sofft'ido muitas emendas, então não assignarei a t•e-
daccão nas condições em que assignei: essa. .. · · · 

• Assi!lJ,_pois, att.endepdo a urg_eniiia (ia mataria, julgQ (JU.ll 
a Comm1ssao de Redaci,)I\O p!'ocedeu ·.bem .. , · ~ 

. ALGUNS SRB; SENADO~Il:S - :M:\Ú~Ó bem. . ··~~·\,;-·.· . 

O Sn: VIDA!. HAMos - ... e:,.entr.ego o seu procedimento 
ào julgamento do paiz. (Muito blnn:) '. . . · •. · · . 

' ! ' , ~ I . 

. . O Sr. Presidente . .;... Os seuhores que aoprovam a w·gen
gencia !'equerida parà redacção final' do projecto; queiram le .. 
vahtar-se. (Pausa.) :., 

)i'oi concedida. 

o Sr. 4• Secretario (se1:vimlo de,· .2') lê' e é approvado, d 
~Biil.liB~~ '""' I 

. ' .. 
I .J•' '. 

.:: 
''" 
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PARECER 

N. 4f2- 1922 
. '. 

~eclac(:áo final do projecto do Senado ll. 86,. de 49~!, 1norli('i..:. 
. · cnnao n·lei n .. 4.4113, de 1921. · 

. O Congresso Xal1ional· decreta:· 
· · Art.. 1. • Nôs casos de locÍtciío verhal, não será procMsa. 
da, à ~O!LI.ar da ~ata. desta lei, duranLe' .1lezoito m~zcs, em_ qual· 
.quer JUIZO do DtsLrJC(o Federal, acçuo r.le <lespllJO quP, nao te. 
nha P.or fundamento os casos previstos i1os arts. c.• e 11 do 
decreto n. 4;403, de 22 de dezembro fie 1921; nem sertí ex
perlído mandado possesso rio sobre pred io Ul'bauo si o réo ou. 
vido, no prazo de cinco dias, provar que é locatario ou sublo-

. catario do tpesmó predio. .. · 
· Paragt;apbo unico, No caso do aPt. 11 do citado decreto, 

é permiLLido ao 'locatario a prova do que o senhorio nãn ne-
necessiLa da casa para sna re~idencia. · . 

. Art .. 2. • o deposiLo Judicial do aluguel devido pelo in
·quilino será feito mediante petição isenta de quaesqucr taxas 
e . ímposto.s, .liodeildo ·ser assígnada pela propria pnl'te sem 
della ll(lrmLtJr-se i·ecurso algum. 

Art. 3. • Revogam;;se as disposiQões cm contrario. 
~la da Commissão de Redacção; · .22 de dezembro de 

i922-. ...:... Vidal Ramos • ..::._ Olegal"io Pinto. 
. . •· I . . . 

, · · O Sr. Presidente .;... O projecto va·e ser remcttido á Cà-
mara dr.s DepuL11dos. · 

' 
ORÇAMENTO DA. GUERRA PARA 19.28 

· 3' discussão da proposição da Camllril . do.~ Deputados, 
n. 178,. t!;; -1922, fixando a ·despeza do. 1\ltmsLerto da Guerra . 
para o exe!'cicio de 1923 (com p,a1•ecc1• {avm·avel da Commis-
sriu de l·'inalll'lls, n. · 398,' dfJ 1922). · · · 

Ô Sr· P~esidentà .-: De acoõrdo com' o voto. do· Senado,. 
· . flSLá om c\i6cussão o Orcamenlo da Guerra. Se não houve~ 

quem Ílc>~a a paln:vra, est.á encerJiada a discussão. Vae-se pro-
. ced1•r a wlaçiiq. (Pausa,) ·, 

E' approvado o orcarnento. 

O Sr· Irineu Machado - PC{IO a palavra, pela ordem .. 

O Sr. Presidente .;..,. Tem a palavra. o. nob~e senacklr. 

O Sr. lrineu Machado· (pela 01•dem) - Sr. Presidente, 
· desejo fa1.er uma declaracão ~ á Casa. Entre as emendas que 
apres~nlo.rei . em 1erceira discussão, uma. dirá respeito ao to
tal da~ sommas das diverilas parcellas da proposlc!io enviada 
pela Clamara. . . . · 
· Ha um orro de cinco contos, na somma desse o~·çamento. 
Honte:r:p, nssignalei o. fact~ 6 Çl)mmissíi.o, e aqui, no.va!flentc, 
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o assignalo ao Senado. Desde que tenho sciencia deste erro; 
aproveito o ensejo para fazer essa emenda. 

:FORÇAS NAVAES ~ARA 1923 
.' 

3' discussão da proposição .da Camara dos ·Deputados, 
n. 42, de :1.922, :fixando as forças navaes para o exercício, de 
192~. ' \ . ' 

' •' . • ' . ·. . '' t· . . ! 

. O. Sr· Presüento ·~ A ~13sa proposição f()ram · aln'esentada!! 
iii versas emendas 'que vão ser. lidas.. i . . · 

Suo li dás, apoiadas 'e postas em' discussão as seguintes 
. . . ,. · .•. _ 

, EMENDAS 

:Artigo .. N. reforma dos officiaes superiores e generaes da 
Armada1 e do Ex:eroito graiduados; .. sel;'á concedida, dentro de 
sois · mezes, a . contar de . tres mezes ~~pois . ~a prorimlga~ão 
desta iei, com as vantagen~ da .effectlvldade, .. : .. ·. . 
. Artigo.. A reforma dos offioiaes generaes da !Armada e 
âo Exercito que contarem mais de .40 annoà de servioo será · 
concedida~ dentro de seis mezcs; a c_ ontar_. de tres mezes depois 
da promllllgaçã~ desta lei, com· as vantagenl? qo ,poato superior,, . 
. . Sala das1 sessões, u âe dezembro de :1.922. ,_,. Beniamin 1:1 ' ' '. ' . ' ' o ' ' arroao. . . . . . .. . .. · ·~ I 

Justificação · · ' 

· · Tratando-se de disposÚivos de leis que visam o rejuve,;; · 
nascimento. dos quadros na Armada e que só tiveram effeito 
por tempo muito limitado, qual o prazo de seis mezes, não ha 
jnconv~niente algum se,lam os mesmos dispositivos revf.go-. · 

· ':rados para o exerci cio do anno vindouro.. · \ 
·, ·Sala das sessões, 6 de dezein·bro de ~922. · -- Benja'm'i.ii 

'Bo.rro8o · · · . · . · 
. ' - . ·- . ' 

Onde convier: 
I ',, ' - • , o , ~ o ' , 

G\iotigo. o tempo. ôe e.mbarque !Para 'tódás .·as classes ile 
· ilub-officiae.s' da Armada, para os effeitos- de .-promoção, será 

de dous annos. · · · · 
Sala das sesses, .2:1. <!e dezembro de i922o~-.~ Laura 

'3ofbol. · ·. · . . . . . . ' . ' 

'Justificação 
.. , I 

• '•. I ' ·, ' • 

._ 'A ·emendà repara uma g:rande in.iustica: os mechiinicos 
. llavaeH -- que pertoncer ao Corpo rlc Sub-Qfficiaes - podnrn 

· -ll_er p~omovidos; uma , vez que, além das demais condições lc
gaes, tenh'nm- dotts _nonos ele embarque. Sfio . os ·~mie os suh-
' OffiCilleS ele quem ll lei ·exige dOUS anUOS. de enibarque, I . . 

.os outr<ls Rub-officines, -taes como escroventeR, fiois, en- · 
1ermeiros. ·etc., só podem ser promovidos, si; ·além das de-
mais condições legaes, tiverem tres annos de embarque. · 

·Ora, o conpo de sub-officiaes constitue um todo hÇ)mo
genio que so .se fracciona no tocante ~s especialidades.; 

\' 

', 'I • 

... 
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SllSSÁ(! EM; 2,2 DE DllZEMilfiO ·DE ~1922 -
_., 

;!$i' 

_ Não é jus lo que os mechanicos navaes contem para n pro
,rnocão apenas dous. annos ele- embarque,· o os outros ~ub-

. ·oJ'ficiaes tros. A desigtialdadll, constituindo privilegio para 
uns, c onus par:. outros, é que fórma a injuotiça que a emen
da pretende corrigir. E essa correcção uniformisa a exigen
cia da condição da . amllarquo para a promoção n() çorp() d.E! 

· sub-officiaes ,, . . · 
A lei deve ser "igual pura todos :i é o apothogma consLi-

·1 tucional. · · · · 
\\ : . ' 

Emenda·: 
. Pai•a os actuaes capitães . de mar e guerra fica <lOnside
l'ado como preenchióa a exigencia constante da alínea à) do 
.a1•t, 1:1. do regulamllnto :approvado pelo decreto n .. 14.250, 
de '7 de julho de 19.20'. . . · · · · 

/. ,. 
J!J,8lificaÚáo 

_ A nova 1;,~ de uror·10çõe~ da Armada exige que· os capi
taes -de mar e. guerra. para poderem ser .promovidos a contra
almirantes ·tenham cservJQO. como official sup'erior. nos Esta
do.;, !ól·a da: séde da .MariÍllla, quer na direcciio de estabeleci
. me~t'o naval, quer .no comJllando de nav1o pu !Jot!lha, pbl: .1ll 
mczcs ednsecutivo~ 011 iS interrompidos .. •:. .. 

· I? r a, ~s~im sendv, o~ officiaes superiores promovidos já. · 
na vJgencia da. r. t;.J.:;;a le1. de promoções, teem, para satisfazer, 
ess~ requisito,· o tempo em que p~rmanecerem nos .poslos ele 
eap1tües ·cte corveta, ·de fragata e de mar e guerra. Entre-

. . :LnnLo, os actuaes capitães de mar .·eo guerra, que. che,gm•a;m n . 
· esse posto s'em prehenc)làl'em a exigencia em questão, por nã.o · 
lhe se~· exigida. P_ ela lei ·antiga; agora difficilmente .. poderão 
cu.mprll-a em, .;um ·urn!oo posto, quando aos dexpais a lei .per~ 
m~tLe ~aze.l-a em_ tr~sJ oomo fioou dito •. iAsB.im sendo, ii de .in- · 
te1ra JUstlça a ·med1aa q11e ·ora ·proponho .• ; , 

~odr~~a das FJ.!l~S1 ~1 tde. de.Ze.,o d.e _:t922:: ,..., ~m 
-' - I ~ ''' ' ·' I . I '.. ; ;' 

! Onde, conyi~ · , ,. . .. : - . . 

, · ·· .. Os ·offi!Jiaes da :Armada e ol~sses annexas . que, .em vji;tndc 
de l'eorganu:aclio de seus quadros,· no corrente anno, nao fo
ram .promovidos por falta de intersticjo, tempo de embarque 
e outras exigencias, serão promovidos independentemente das 
clausulas da lei de .promoolio em ·vigor. . · · . ·. · · 

Jusit(lcaçílo . 

:\ i;n•esentc 'emenda não . acarreta augmeuto . ·de.' clospoza 
'porque· os quadros j{L estão com· o offectivo fixado ;por le'l e 
até, muitos. rios officiaes. ·est!io percebendo grati:Cluaeio do 
!Posto superior. . · · · . · · .. 

A.. maioria dos officiaes atLingidos pela emenda já: •conta 
.mais de ·12 annos de effectivo servieo. .. . . · 

· A sua approva~,ã·o vem auxil.iar a administracão, oollo
cando os offic1aes nas i;espectivas oommissOes do accôrdQ com 
:9s P.Ostgs fixados pQr ·l~i. 
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Sala da~ &essões, 21 de dezernbro de '.1!)22.: - L'aw•a 
Sodré 

' ' ~ 

O Sr. Irineu Machado.,_. Peco. a palavra, .pela or·dem. 

O Sr. Presidente - . '!'en1 a. palavra o h.onrado -Senador-: 

O Sr. Irineu Machado· (pela orde111.) - Sr·. PresilienLc, 
rlevjdo ao rumor, não ouvi_\'. J~x. annunciar, nem encenar, a· 
discussão da lei de forcas navacs, e cu desejaria falar sobre 
(J assumpto •. 

I 

O Sr: Presidente - O nob1~e .Senador poderia não ter 
ouvido,· mas ou annunciei a discussão, como costumo fazer, e 
11~ emendas aiuda foram lidas pelo secretario e apoiadas pelo · 
.Senado. (.:!poiados. ). · · • 

V o !La á Co~missito dé. Marinha c Guerra a propo~ir . . . . ' ' 

• FORÇAS DE TERR.\ P.o\:R'-\ 1923 

. ConLiuuação da .3' discussão da J)roposi~•ão da Camara do~ 
' Depu~a~os n. 41, tle 1·922, fixando as· f\}rcas de Lerra par,11. o. 

ü:XC!'Ci('IO de 1923, . . · .· · ' • · 
' ' ' . . 

.. O Sr. Paulo, de Frol1tln ( •) - Sr. Presidente, pe~.o 11 
V. -Ex.' que tenha'a bondade de fazer-me chegar ás 'mãos os 
a,m.Jsos relativos ao parecer da Commissão sobre as. emendas 
apre8entadas. (Patua. O orador. é satisfeito.) . ., . / -

Na terceira ·discussão tive oppor.tunidade de apr~entar 
a de justifi-car longamente uma emenda ·que ·se referia á re:. . 

, duccão do nosso €Jffectivo e tom11-ndo por base o que lAnha 
sido í'ormlilado pelo Estado Maio.r. d~ ;Exercito antes da. ul-
tima reorgatiiza~ão.. , 

· O SR Cl\RLOS CAVAT-C.\NTI ,_. Na reorgáaizacão -·Faria. : 
O 1SR. PAúLo Dll FRONTJN - Nessa · re.organizacüo se. fi

xava em õli',081 o numero de pracas. A honrada Commissiio 
· de Marinha e ·Guerra teve {)pportunidade de ·fazer div.el'ISOS . 
. considerando ·e concluiu que cem vez de 54.081 praças, diga-
ee 38.417 .• , · · · 1 • 

' • 

. . 0 1&\. CARLOS CAVALCANTI _, A Commissão quiz dizer que 
ncceitava, em principio a emenda de V,' Ex., qine era uecessa
!'io fazer,. deante .da situaciio angustiosa que atravessamos um . 
tiacrificio de i·cduzir alguma cousa. Não ia tão longe .quanto , 
.v. Ex:., masr.eduziu nfio a 34;ooo, mas .sim a· ss.ooo.. . _ 

1 
i() ~R.. P.~uLO DE FRONTIN · - A emenda formulada. :pelo , 

digno relator, em substituieão da que apresentei. deu-me ra
~ão em parte.. De modó que· em Jogar de tratar do nume!·o 
de PJ'aças corresponde ao e!'i'ectivo mínimo de accôrdo com 
a reorganização do Exercito, quando era Min1stro da Guerra 
p Sr. general Caetano de Faria, tratou-se do m.inim.o ·cffe. 

r 
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ctivo resultante das modiiicacõos feitas na ·reorganização· en~ 
tão em vigor, por dous ·decretos p'ost.eriorcs ao expedido 

. quando Mini,stro. da Guerra, .. Sr. :general Cardoso de Aguiar.· 
. o s~. CARI.os. CAV.\LQ,\N1'I ~ São inJ'orm~çõcs prestadas 

pelo eminente chefe de Estado Maior actual. 
O 1SR. PAULo DE FRoN1'1N - Além desta houve uma outra 

i·eorganizaciio em dezembm de 1921. e a~ informações pres-· 
~adas ao relator. são as do distineto. ·chefe do Estado Maior 
actua!. . . · ·, . · · 

' ' I , 

· 0 Sll, CARLOS 0AVALCANTI - Pelo Sr, Tasso .i!'ragoso. ' ' . . ' '., 

0 ,SR, ·PAULO DE FRON-J'IN - De mQdo que a modificação 
feita na emenda que formulei é. uma rnodil'icaoão . q,ue ap
provo, porque mauteve o intuito' que eu tinha em vista, que 
era ·exactamente dar ao. ·Governo, na .lei de Fixação de Forças, 
e direito i1ê, circumstancias especiaes, augmentar o effecti~ 
:VQ fixado para as forcas de . terra.. • · · 

· Nesta~ wndicões, só me resta. agradecer ao illustre re- . 
lator·, modificando. para melhOI: a emenda por mim for
mulada. . . · . . . 

Tive tambem opportunidade, · Sr. I're.sidente,->de apresen
tar uma emenda relativa· aos alumnos da Escola ~lilitar •. 
Essa emenda a Commissão · silbstit!)iu ·pela seguinte: «Em 
''ez de 800 alumnos, diga~se 500,- o mais corno estb 
· •rambem, até certo ponto -a emenda eslli de .:accõrdo ·com 

.. ,,o que eu desejo, pois: o que não queria é que se desse a 
mesma situacão verificada na Escola Naval pela illimitaçiio 
que houve na .. admissão de alumnos, · Essa illimitação deu 
má.os. r:esultados e tivemos por isso necessidade de votar uma 
disposit:íio augmentanda· os quadros de capitiWs de corveta e 

. segundos-tenentes .para evitar• o inconveniente' de grande nu
mero de a:nnos · em qne esses oi'ficiaes ficavam no mesmo 
posto fazendo corri que perdessem o enthusiasmo pela car-

, I'eire,: · · . · . , , , · 
Vejo, portant9, nesta parto que o pricipio por mim de

. fendido est.á de !lCcõrdo com as informações do Ministro da 
·' Guerra que cpara o anuo vindoüro julga que· o numero d'o 
. alumnos, inclusive os de curso preparatorio, pode ser fixado 
orri 500,, offerecendo, por . conseguinte, uma differenoa para 
menos, em. relação á proposição considerada, 'de. 300 der>sas 
praças, o que já representa _apreciavel economia., . , 
, · O .Sn. CARLos CAVALCANTI-- Além disso,. o Sr. -Ministro 
da Guerra levou em consideração o coeff'iciente a que V. E·X, 
se referiu e que é a média das vagas nos'·ultimos poo•tos. · 

·o .Sn. PÁ'uLo. DE FRÓNTIN ~·Como esta emencia já tem 
parecer, 'nella não •farei modificaeão alguma. Mas parece-ma 
que na lei de fixacão d.e forcas que. tivermos de votar no anuo 
vindouro baverá. conveniencia em •fixar-se, separaclamente, o 
numero de alumnos do curso superior da Escola Militar e· o· 
dos do cur,-o preparatorio. ·O Sr. Ministro da Guerra, por 
motivo da cri>'e .•por que passa aquelle estabelecimento de 
ensino militar• não· determinou o numero de alumnos dnquel

-les dous cursos, Como a crise subsista, naturalmente nüo 
podoremo.~ tom!:\~: ~-~-~ª .m~4~ila/ M!l~ .e.sta \ll~Mnccão J-1ão (jev~; 
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. 'perm·an'ecer, devendo, .para o anno, ser, essa disÍincoão feita., . 

Actualmente não ba convenienoia grande para os . alu- . \ 
n~ncis do our,so ,preparatorio, .porquantQ .P6lO rorulamontQ. ;aão,, 
s~o el}es obrigados a inoorporar.;se a~ !Exercito, quando des.;.· · 
llgados da Escola, por· qualquer. 'motivp. E'·.·o. mesmo ,caso · 
que se dá com .os alumnos do Collegio .Militar, !1!! quaes niQ 
13ãq obrigados a: seguir. a ·carreira mill~.1 . • , · · •• 

· O Sa. CARLos CAVALCANTI ...: Perfeitamente; mas reoébem ) 
a carteira de reservista. · · · · ·· · ·. ·• : ·. ' . . . 

0 SR. PAULO DB .FRoNTIN - 0 meSmo já não 86 dá qUantO. 
.. aos alumnos do curso &Uperior lda Escola ~ilitar. Estes quan- · 
. do desligados são incorporados ás iijeiras do Exercito. .· 

Mas, Sr. Presidente, as duas eJnendas que tiV6 oooasiio . 
do formular 'foram acceitàs. pela ·mustr6 .Oõinmissão e pelo 
seu digno_ relator. · Gabe-me, p'ortanto, llllresentar os meu!'. 
agradecimentos pelo modo Por que as acoe!.taram. . ' 
· O SR: CARLos •CAVAI4lAN'rl ...:,. E', uma··homenagem muito · 
justa· á al.ta competencia e •Opel'Qsidade de ::V .• 1 Ex., · ., . 

.. · .· O SR. PAÚLo DE FliONTIN -.. Perdfi..Ó, • es'Sas honrosos tlíii
los cabom mais á illustre 1Commisáão de Marinha e Guen-a e · 

. principalmemente ·ao. seu digni&'Simo ·relator; · .·· . · · ·.· 
· ·Devo agora . Jazer nlgumas consiclea·ações cú1 relacão . ao 

projecto ·ele Ior~as <I e tel'l'il., . . · · · .. · · · · ' · .·.. . 
· . Essas cOni!ldura~'ões. : sil:o muito necessarias, porque: es- • 
tamos ·pns.·ando por um momento do 'intranquillidade.na A..rnc-. 
rica do Su'l. . · . · · . · · · ···· · · . " . · · 
· , Essa intranqu.HJidadc, tem- tres pontos cápitaes: o pri
meiro I ·é l'B•lntivo ;á v e! h a questão denominada. Tacna e' Arica, 
!Iuestãci :esta 'que. foi mui.to J:Jem ·denominada a Alsaéiá e Lo-· 
rena ·Sul A.m.e?"~cancs. E·· um p'!'oblcma ·que. deve ficar resol-
vidó ·delmH.ivament.e. . . . · · . . · . · ·. ·· : · 
. · H a mt~zas foi feito um aocôvdo. entre -os dous ·principses · 
paizes lllte1•essados ;__ o Chile e o Perú. E', l)Orém,· para 'las-, 
timar · que não·. fosse tambem parto dessa convenção . entre os 
dous ,paizes,. um terceiro,· directamente interessado, a Bo-

. ,,. . . . . - . ' . 
··· . r.llVl8, · , . .. ; ~ · · · ... . ·... ·' . .\ . 

' O .senado' sabo;.qu'c o :resultado da luta travada; de mn 
lado •O Perú, c· do ,outro' o :Chile;· determinou para a Bolivia a 
Jle~da ·do por.to .no PnoiHco. De modo que ho,je es.se paiz não 
tem porto algum, nem =sabida pelo •Oceano ·Pacifico. As suas . 
condições são, portanto.· .preoarias, sob· esse .. pontO de vista; ·.de · 
modo que a Bolivia, para; ,poder ter .um ,porto do elq)ortnçilo. . 
de seus ·.produot(}s de toda i a zona 'interandina e de .:POrto mais 
proximo do ·Oceano Pacifico, tem.,de .recorrer .fatalmente· ,ao · 
porto peruano de Mollen ou aos ·portos, quw hoje ·são• oliflenos, 
de. Arica ·c Antofagasta~. São; portanto, :as '·duas ·unicas sah'idas · 
que .n .Br.livia .cncontJla ·no Paci:fino. l ,, . ' •• , ' . · · ·. 

. V .. Ex .. <Sr. Prnsidc.nlrê, e ro Sonado. salJP.m .que depois da. 
. oonsh'llOQii.o ·do· Canat do Panamá, ".a&Jcond!Qões .ife navegru;Ao · 
entrr n F.nropn. os Estados :Unidos ·a •as Rep.ublicas Sul :Ame-

. ll:'icannR do Pacifico nOffl'eram uma niódif.ioação. muito impor-
. t.ante, J•ednz.indn-sc do modo nof.ayel'·o' pe!'ctu'so o." o lampe.\ 
pecPssal'iüs .pum a 'realização .dessas· oommunicaçõe& . · . 

As grandes companhias transatlanticas hoje ·teem, mesmo · 
.para os paizeª .sul· !lllleri.o~~~~ que teem .s!J&!> .·costal! no Pat~i:-'. 

' . '·:· :- . ' 

;'~..:·~\ . . . .,. '• ' . 
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fico, mais a sul, indiferentement-e, um trajecto passando pelo 
Canal de Panamá ou pelo Estreito de Magalhães e neste C!!SO 
tocando no ·.Brasil e Hio da Prata antes do chegar-ás costas 

· 'chilenas o peruanas. · . · 
· Nestas condições, vó~se a importancia crescente que tem 

·para a Bolivia um porto na costa do Pacifico; porque, anti
gamente, a·chando-se esse porto alóm da costa chilena, o. L:·a- · . 
rico entre a Europa e o~ Estados Unidos era necessariamente 
feito po.~ navios · tran:satlanticos que tocavam geralmente no · · · 
Rio de Janeiro e em. a)guns outros portos brasileiros, como 
Bahiw e Pernambuco, ou nos, portos de· Montevidéo e Buenos. 
Aires, passando pelo Estreito de Magalhães e dahi s0guindo:a 
costa chilena até Valparaiso; continuando a navegação até 
Calláo, que era geralmente o ·ponto terminal dessa, navegação 

. trallsatlantica dos grandes navios. Havia outros ·navios de 
menor. fmportancia que .8eguiam a costa do Pacifico e iam·ter , 
á costa am~ri•cana, até S. Francisco·. ' . , 

. · Com'prehende-se·. pots, ·que desde que o canal ·de Pannmít 
. foi. aberto, facultando ãpproximar muito todas as costns das · 
· repubficas sul-americanas ao norte da costa chilena, quer. sa 

' trate do Equador, quer se 'trate do Perú, quez' se trate aa 
antiga zona que pretendeu.' á ·-Bolivia, e, finalmente, do norte 
da costa cM-lena, esta.s relações se t9rnaram muito. facili-tadas 
e muito mais. rapidas. .. · · · · · ' 

·· ' Para tomar um càso concreto, eu me referirei. ao quo· sa. 
passou com a . companhia· do Pacifico, hoje ligada á Companhia 

. Royal Mail, que faz a viagem,. por um lado, pelo . Panamá; e 
por outro !lido pelo Brasil, pel·o R,io da Prata e Es!reitQ .de 
Magalhães. · · · · · . . . . · · · · 

Ora, a Bolivia está sem ·e~ses portos. Não tem costas. nÍI. 
Pàcifioo .' Portanto, esta é questão qüe affecta altamente tudo:' 
quanto é relativo ás suas !'l~lacães oommerci!Ws; industriaes e 
intern·aoionaes, e que precisa. ser resolvida por uma fórma. que· 
sàtisfaca tanto •qUanto possível aos interesses ,dos paizcs que 
.estão exactamente procurando resolver esse problema •... ' . 

T-eria havido toda a .vantagem em. que a .Bolivia ·fosse 
tambem ouvi-da e interviessfl nessa convenção. . . 
· · Si permanecesse o que existiu ·antes daquella- guerra, ·não 
'só o Perú teria as suas co,1tas os fendidas ·para o sul, como a 
Boli:via ·teria um porto no seu. territorio, na c~sta do· .Pacifico, 
BoJei nem um nem outroJ:lesses_factos se dá. · · · 

Este é o .primeiro. problema .internacional da America do 
·sul, problema que já mais dtl'uma vez chegou a ter certa gra-' · 

. vida de e ·a. determinar, niío direi a intervenção. mas a infiuen~' 
. c ia de uma solução amiS'llve! e satisfactoria, evitando qualt~uer 

· rompimento de relações e, principalmente, qualquer estadQ de_ 
guerra entre as nacões que âiscutmm o mesmo problema. 
. .&credito que, depois da convenciío que ·acaba de ser assi• 

gnada, a questão estaria J•csolvida de mooo satisfactorio eri-· 
r.re o -Perú c o Chile, maR não. cm: rehwcão á Bl}livia. Portanto. 
continúa a ser um problema que ·ainda por muitos annos, aW 
~cr rcsolvido,:dará .s!lmprc razão ·a attrictos ou a conseqÜenciaf\ 
mais graves entre as rclacõcs. dàs nacõcs sul-americanas. 

O . sesimdo problema, tambem im'Portante, ad'fecta-nos 
mais directamente <lo que n primci~o. · · 

Effe.ctivamente, somos limitrophes do Per\1, somos liml·· 
trophes da Bolívia, mas não 1-lOtrios Umitrophes do .Chile, e. :\ 

s. - Vol. xr 17 
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. zona contestada ou disputada por aquelles paizes é uma zona 
de que o Brasil se a;:ha .. muito .afastado, não tendo, portant•J, 
interesse na· questão, ã não ser .o ·da amizade 'internaciónal e 
de' evitar qualquer conflict•J ·entre os paizes. sul-amerlcano.s •. 
Isto no primeiro caso. No segundo, -poréll), o mesmo nil.oi 
se dá. 

Refere-se elle ·ao Paraguay. Depois da gu~rra: em que nos 1 

wimos envolvidos com este paiz, dentro ·da doutrina brasileira· . 
que imperou durante todo período monarchico, .não procurá- · 
mos, como vantagens .desta guerra, como consequencia da .Vi-
ctoria, conqui.star iiu~Jquer parte de tàrritorio. . . · .· · 

· ·o SR. CAI\Los CAVALCANTI;..... Fazei' annexacões. · 
o SR. i'AULO. DE FioN'l''!N - ... ·não' cogitámos de fazer 

nexacão de territorios; <l"mo ·muito berr1 diz o illustre ft!l- . 
J atar, membro . da Commissãc , de Marinha' e 'Guerra. ·.. . '. ·.', 

O mesmo Jacto, porém, não se deu com a· Republica. Ar-
. gentina; Como ccinsequencia, da sua victoria, poude· conqui11~ . 
tar uma grande ·area- a· do .. Chaco~ que ·nos.-ultimos fO .an
nõs tem sido ba~tante 'desenvohvi!la, não só pela inim!gração, . 
·pelo povoamento, como e especialmente; .pela viação ferrea ·qui! 
alli ·foi construída. Resultou deste facto uina·· diminuição mui
-to notavel de territorio da J!.epublica do Parag~;~ay 'e;.J!O:m.és
mo tempo, tornar-'se ·este pa1z, sob Q ponto de v1sta economiCo,' 
tributario·.da Argentina, por serem: feitas todas as ·suas rela- . 

' · Cllies commerciaes e industniaes. ·pela· liavegàçil.o do rio. :Pa-. 
raguay, pelo Páraná e pelo rio da Prata. , : · · ·. . . · • . · . 
. · Aliás,~ antes. da construccão da Estrada de F.erro Nóroéste, 
· não era só a .Republica do Paraguay que era tributaria da Ar
gentina; uma :grande parte do Estado M Matto GI'Osso, espa-: 
cialmente a zona mais povoada, onde está a capital, Cuyabá:, e 
a cidade, á oéste, mais !mpor~ante, mais commercial, Corum-

. bá eram. tambem t.ributai'ias coinmerciaes· da Argentina. .·· ·. . . . 
· Isto .modificou-se. pela maior rapidez das communlcacões 

obtidas por..intermerlio da Estrada de Ferro ~No~:oéste·qu~. che
gando a Porto Espe1·ança; está apenas a als-umas horas de na- · 
vegacão, pelo rio Paraguay,. de Cori.!inbá; Pcir ali i se taz todo o 
· movimento· de · transporte· . de • for~ a. como , tanibem ·de . tudo 
quanto pódc supportar frete, em Jogar de ber pela navegação. 
· o Sn. CAI\Loe CÁV~CANTJ- Era uma grande ~piraoão d~ 

Imperlo. • . · · . . . .. · · · . · · ·· .. . · ., 
, 0 Sa: PAULODE FRONTIN ,.,..: Foi um~' aSpiraçllo do ·Irnpe-' 
rio; como bem -diz o nobre ~cnador, que teve inicio, apenas_ 
terminada a gperra com o Paraguay.• , , · · . ·. · • · · · 
· · . Em 73 ou 7 4, Plment~ .Bueno,' engenheiro brasileiro. dia:. ' 

' tincto, .foi. Incumbido 'do estudo :.a:. ~ste respeito. Naquella occa- · 
slão, p~ocurava~~e. oomu s•!luçao:·,a·'iià:;sagem por, Sarit'Anna dQ 
Parnahyba, · Estudos ui ter10res · demonstraram· que havia con
venlen~ia em nlio fazer mals.,i$se ,t~ajecto para do ~hlr nos 
alagadiÇOS de Xaraez, mesmo·'cpara nao acompanhar a lmha te
legraphica cuja construc2ão é devida o· General Rondon, pre .• 
feriiJdo~se fazer esta' estrada encontrar a Serra de Borborema, 
em fJUJab encosta& as aguas attingem. nas mlliiores inundaçõAs 
de . dous metros a dous , metro~ e 50, de fórma a che
gar a Porto Esperança em condições muito mais favorav.eis. do 
que o traçado indicado pela linha telegraphica, onde as inun-
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· dações CObl'éiU OS isoladO!'~i'• chogandolJ U. mais diJ cinco metros 
ac. altraa. , ·• · · . · · . . . . · . · ·· 

· . Vê-se,· pois, que a R~publica do ·:Paraguay .tem. tudo que 
diz •respeito ao .Reu dP.senvolvuuen~o cconomico quasi que li-· 
gaoo t1 Jt~::pubhca Arg~ntma. · . . : . · 

.E', portanto, uma ques'tão que está. para solver e que, com 
n~ perturbações de ordem. muito repetidas· CJ,UC ali i so t.oem 
daqo, pódc del.erminat· !.1 po~si]!i,l~da~e de ulterwrmente querer . 
fazeJ' parte da FGdoracao Mgootma. . . . · . . . . ·.· . · . 

. O prl)blema <l"dclicad\), .o .. pff'octa uma qucstílo de·. soberania 
1 n.a. que tem dentro.das suas tradioões o Vice-lll)ino do .Pra

ta. Portanto, é uma quçstiío· dJplomaW:a muito séria que o Go- ' 
v~srno do .Brasil· precisa sempre acompanhar, ma~. ado,ptando o 
qu·~ ylf.imamente tem sido acc'llit() por todas as nncões-· o di
J•el!o dos· povo& de se· dirigirem, de so tornarem independentes 
ou de. se ligarem aos Estados ao~ quaes··.rcsol'veram ligar-~e. 

o. s~' çAnr.os CAV:~'c:A+'i'l'I -:- E' a auto-determinação.. . 
O .Sn .. PAULo tlli: FnoNTr:s -'Di1. mlttito· bem o mustrG re

lr.t•)t' da Conílllissão-de' Marinhá' e· Guerra; E' um problema, gue · 
poderá, talvez, ser um tanto modificado, sob o ponto de vista 
pas rclacões·. commerciaes c industriaes, si 'levarnws ·até lá . 
uma via,ferrea: que facilite. a rapidez das communieações, Mas 
en não cre1o . qu~,; tudo aqUillo que represente mercadoria que 
não póde· ':supportar . fretes elevados, deixe de ir peJa· nav~ga~ 
r:ão. dos rios Paraguay e Paraná, até o Paz·aguay e dahl pela 
navega(~ão transatlantica, 'de preferenci~ a qualquer 'outro tra- · 
cndo. . ' ' . . .. ' . :. . . ' . . .· . . . ' . . .. . 
' .·.V. ·Ex .. c o Senado sabem' que já se fez .. : esse estud.o 
quando ·occt!pava .a pasta das Relações· Exteriorei1, com gran-

. de. brilhantismo, ·. o saudoso c ·«bene1:rerito llarão. do Rio 
Branco · · · . . ' , . . . . '· 

A Estrada de Ferro s. PaÚlo ao Rio Gl'lind<i :t:ez um.. 911· 
tudo completo e desenvolvido da linha que tem o seu ponto 
in_ ipial n_o p o_ r_t_o de S. Francisco, que ~ence a Serra d. o M_ar. 
dal!.i' ·aco'mpanha ·a·. Rio .Negro, :em segll'ida o rio Iguassú- até 
o porto União, onde a linha >,iá estava · construiõa e hoje em 
trafego. . . .. . _ . · . · · , 

Dalli ~m' rle~J,nto ,acompanha o. proprio rio· Jguassú atê o 
. _ponto. ·inicial na, fronteira Argentina, . exactame!lte nos Sal
. tos desse rio;. e depois. diri,ie-se :serppre, . afastando-se Ilrel-. 
rament.e da margem, até ,o· rio Paraná, procurando, em, todo 
. o caso, ~. cachoeira ·?a~ .$ete-Quedas, no p!Jnto · om Q~e o rio 
. se cstr01ta êxtraor~mariamente, dando passagPm faml sobra. 
um btmanco e eritra.ndo em territorio paragua~ o, procura a 
Vill!l Rica, já atUngida pela E~tr&da de Ferro rlc A~sumpçio · 
a éssa :V iii a. · . . · . · . .· . · . · · · · 

. · · · •··~ acção. dl;plomatica brasileira- teve um periodo. ~e muita 
· e!'fioieneia naquella · Ropub lica, ma.~. depois, não sei por® e 
motivo, essa· cfficiencia desapparecím, até· que o. Barão· do 
IUo Branco, . ao assumir a pasta das Rêlações 'J!1xteriores,. in
fl\liU pari\ QUO, u linha 'de Assumpção a vma Rwa fosse pon~ 
struida, ligando.:.~o 1~s que f!cam situadas n~ marga~ ~SQUilr
da do. rio Paraná vmdo assim até as fronteiras brasileiras. 

, · A djrecçí'io . 'natural daquella linha, .se:nsivelmente, iria 
!lar nas margens do rio Paraná, zo·na brrwle~ra, ao passo qu_e, 
com a .inflcxa do angttlo recto, foi dar ás margens do 1'10. 
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P<u:aguay, Isto · ó, nas Jronteiras i\rgentimis, Quando ~ pri· 
mmro traçado . era; o :P"araguay de um. !adi>" o o . Brasil . do 
outro. , · · . 

Isso mostra, portanto, que o ~studo dó. ,projecto, feito 
nostas condições, exigia à construcção· de· cerca de 700 kilo
metros, ao longo do rio lguassú~ isto é, todo o trajecto do ~

.tacto do Paraná, de que é illustre representante ·o Relator da 
Commissão, e que parecia ligar· o' rio Paraná. em um ponto 
não mu.ito . ·largo, talvez de menos de · 200 metros, mas · nã.o 
muito favoravel no accesso ao. barranco. . · · ·· · . 

.. ' Ha1 .entretanto, um outro pontó onde ·a. questão póde se~ 
perfeitamente ·resolvida .em um .só lance, sem ditficuldadf:!S · 
J..echnicas ,que ~ tornem insuperavel; nem me.9mo ·~ara,_ p·or 
uma. ponte, que não terá·. 60 metros, mas cento e poucos. de 
extensão, exactamente a que. se vae consb'lli'r sobt'Cl o rio .Tequiá, 
em um só vão~.de ·135 metros. E nós temOs maiores do que · 
esse, em muitas pontes, dé modo· que não .é, como. se vê, uma. 
.difficuldade insuperavcl. ·. · 

Incontestavelmente, essa linha viria .éncurtar essas rela
ções entre o !Jaraguay; a Europa o õs ·'Estados Unidos, ser
vindo ao porto brasileiro de S. Francisco ou tambem ao de 
Paranaguá ·e ao de União no rio·Negro. · . . 

. Ha ramaes que vecm ·até· Curytiba, ·passando por Ponta. · 
Grossa. Mmha opinião,. sém desconhecer ·a imnortancia dn 
porto de S. Francisco, 'é que, pel11s· ·suas condições, o mais 
favoravel é· o de. Paranaguá ,, ·. . -' · · · 

r .- . . 

O SR. CARI.OB:·CAVALOANTI ..:.. Entendo que S. -Ex~, nestó 
caso, é um 1especialista. . ·.. . . . ·, . . . . -. . 

0 Sn. .. PAULO DE FRONTIN- Eu ainda devo dizer ao illustro 
relator qu~ já contribui favoravelmente em relação a. uma 
questão ut.ll ao .Paraná. · · · . . · · · .. , 

· -Quando fui visitar o Contestado, ao regressar dessa vi
sita, logo depois do tlfCÕrdo celebrado entre os dois Estado.s, 
occasião em que pres~i(l o Estado do ).laraná o nosso prezado 
collega, Sr. Affonso .Camnrgo, eu declarei que era indispensa
vel construir-se. uma outra estação ein Porto União, de modo. 
que não hOJtvcs~e obrigação de atravessar as cancellas e en
tra~ no .'E~~do de'Santa Cath~ri.na. Resolvia:.se a questão com 
ma1or faClhdade. Pouco depois, eu soube que haviam tbmado 
uma p1•ovidencia nesse sentido. · . . . . · 

· Chcgando~se ào Estado, pela margen1 do riolguassú, pode-
se i!' ao P_Ç>rLo. de ~iio Francj~cp, passan. do pm• c_ urityba. E' · 
uma soluçao para· hgar e estreitar ns 'relações entre o . Para- · 
guay e o Brasil. Poclia-'SO fáiér, a m'esma cousa em relaoão a , 
uma lJnha que; partindo .do· po'~to, ;J?or .. ccinseguin~e, da Soro-: 
oabnna, vá percorrer, ma1s ao norte; essa Repubhca. Não se1 
si t(s condicõcs tcchnicas .são filo fayoraveis para resolver o pro
hl.<'mu .. ,yJorquc· a linhtl do Ignâsstt,:>·s·egundo .os estudos feitos, 
princi]1nlmontc cm relação à~ rari1pas, quo não oxcedom do 
1.12% d9s~co Porl.? d!t Un.ião ató o S~lto do lguassú •. -apr.esen-
1.a conclwoes techmcas ;ma1s .favoravms. Nestas cond11:;oes, pó
do-so ter um transporte mais 'econoinioo ·capaz de competir, 
não "direi para certos gencros, mas no matte, na carne, nas 
madeiras de valor do Parnguay,. como quebracho, com o da. 
nn:vpgnofio, . . _ .... 
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Para. o transporte, em larga escala, das madei.ras communs, 
pat;a as. que. chamamos « pil)bo do ·Paraná», a difficuldade é 

rmater e,. havendo um grand!l centro de consumo em Bueno~ 
A.ir.es, o movimento ·sm•ít roHo diroctnmonL~, pela naves·acilo 
Jluvlnl. . . .. · . · · 

O Sn, c.\nr.os CAVAT,CAN1'l -. Ha uma g-rande· cxportacão 
de madeiras, pela foz do Jguassú, no rio Paraná. · 
.. O ·Sn, l',\Lio DE ill'_noNTrN·-· Em: sentido coritrárió.l\o. qui) 
cor.re a agua. Exactamente a estrada de ferro corre nessa dire-
~~. ' . 

. O Sn. CMu.os CAVALCÀNTI- Por isso é que ReiÍouçils disse .. 
que o Estado do P.araná tinha a vantagem de offerecer ·dois 
littoraes - o littoràl do rio Paraná e o littoral .marítimo. · 

· ó Sn. PAULil DE Fn<lNTrrlr - Perfeitamente. O 'rio Para~ 
ná tem a vantagém de possuir grandes affluentes. Todos .elle& · 
se dii'igem p'ara o rio da Prata. O porto de Paranaguá, por 
sua vez, eom alguns ~melhoramentos, poderia auxiliar as· exi- · 
gene ias da navegação transatlanl!ica. · · . . · · . 

. , Em 'Santa Catharina poder-se-ha modificar o tracado a 
partir qe S. Bento, Brusque e1Nova Trento. · · 
. . O Sn. FELÚ>PE Sar-ÚM:mT -· São novos. portos .pelos quaeg 

lia forças poderão segui~ para o· interior. · , . . .· ·. . . 
. , O SR. P,ww 01~ FnmmN - p segundo problcn1a; portan~ 

to, quo ~ii apresenf.a · ~ tambom ·de grande importa'ncia c. para 
o qual se eJnge. muita habil iflarlc por parte fia nossa diploma
cia, para rJue se não re~l.auro o sonho. do vi ce-reinado do · 
Prata. ' · , · · , · 
· ·. Tratando-ao. do voice-reinndo do Prata,: sou obrigado a re':' 

ierir'-me sompre ao nosso ·erfodivo de forcàs, porque sab.emo~ 
. verfeit.a.mente o .velho' dictaclo: ~.que quem quer a paz, prepa- · · 

. ' 

ra-.se para a guerrjl:r., .. . . . · 
. : . A ultima guerra mostroú que, apezar da Liga das. Nações 

: C• de- todos os tratados feitos, ainda é a força ·que resolve . to-
·, dos os problr:mas. · 

' 0 Sa: C,\RLOS CAVALCANTI' -Infelizmente, 
. o sn: .P.\uLo oÉ FRÓNTIN-· . o trat~do de Sevres é pps'te_. 

ri.or á guerra. e foi.· completamente. desrespeitado. 
- . ·o SR. a:~nws c:.w.u.c.-\NTI -· V. Ex. conhece. a opinião a. 
't•espeito d···~ effect.ivos, em{ttida pelo ministro a quem V. Ex. 
reitdeu homenagens ctevidaR? · · 

' j í . . 
O Sil. .. PAULO JJE FRON'riN -- Não,, senhor. DcscJjaria co-

nhecei-a. ·~ 
' ' o Sn; a,\nr,os CAvALCANTI ~Aqui está. Dizia S. Ex., em 

sen ult.imo Relatorio: · 
•' 

· · •Eslou convencido de que depois da lição que está 
dando ao mundo a gue!'l't\ actual, ninguem pensará em 
.faWl' voltar o' nosso Exef'eito aos insignificantes effe
cti;vOfl que tinlramos. Nt1m o que t.emo9 n:gort\ {52.000) 
'é excossivo para ·o~ .~rmpos· normaes; n rclacíiCl para a .. 
populn'~fio ii muito mais fraca elo que em o~1tr::ls mw;ões -
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que: .não toam . 11 mesma extensão :territorial, nem. fron· 
teit•as accessiveis com tl desenvolvimento das nossas., 

· ~romundo cm numero redondo 25.000.000 par8. 11 popu
l:l.çiío, · ,; 5C.OOO pura o Clf'feclivo dei ExcrriLo; A relação 
será de 2 por 1.000.» . · · • · · 

. · o Sn •. PAur.o DE Fno~TIN .....:. à ~i tacão que acaba do fazer 
· o illust.re rBprcsentantc do Estado do Paraná dcmon~tra per-
. feitamente ·a razão de ser das idéus a que me referi. - · ,. . . - ' . ' 

. O Sn. C.lnLos l]A,;AT.C:INTt -· Com muita propriP.dado, · 
. O SR. P.mw DE.FnoNTLN -. · 'Orá·, desde que .isto',é necos" 
~ar! o, sob ,., ·pónto .do . vista eccmomico, nós. precisamos .evitar 
que toda o immensa. área que ainda não está ligada á Repu
blica Argontina, mas que fez· parto do vice-r~inado do Prata; 
continue n ma!iler áttas rcla~õf!s economicas · cóm o~ paizes 

11imitrophcs. · · · · · · · · · 
'' ·. Cassado o' llSCnumento por portos propi>los nu costa do 
Pacifico; dépondente de um-.port.o peruano e .o(' um porto chi,. 
lc1no com oontinunçiio até r~n Paz, devemos, ,'com,o-muximo es
forço e no mais curto prazo passivei, .estubelr.~er commuiiica.: 
~õcs rapidas e cconomicns entre toda a alta .planiciCI boliviana 
l• . o Brasil, pelos ~ells portos .da costa do Atlontico, entre os 
quaes se d&~tucam os. portos elo Rio· de Jan~iro a· ·de Santo~, 
.ou ao sul, pelos .portos de S; Francisco ou do Paralluguá, tra
timdo-so do Puragtray, como já tive oooasião de assignalar • 
. · • · O pr~oblema, portanto, nos. affeeta ·muito de perto e já . · 

t.ivo. oprportunidudc. em· sessão anterior, de mostrar· ao· Seriado· 
que o tratado celebrado este anno entre a Argentina e a Bo
lívia tinha permit,tido a. um Governo estrangeiro construir 
d.entro do .territoiíio .bolivin,no uma e~trada de ferro que, par·· 
tmdo do. extrcn:n de uma das suas linbal!, - do Chaco -·· · ·ae · 
dirigia 'à Santa Cruz do. La Sicrr·u, ,iá não nu bacia do.'Rio ·da
Prata; mas na do Amaz'onus, isto é; á margem do Guandú, af. 
fluente do Mamoré:, Ora,, hu a .muxima convenienclu em quo, · 
.em Jogar' des'la linha longitudinal que é· apenas ;Uma concor...: · 
rente da navegacão longitudinal no porto do. Buenos A~res, nB-' · 
vegação essa que se fa?. pelos rios Puraguay:, ·Paraná ·e> Prata, . 

.. mais ou menos nu latitude do 33•. ou 34• ·sul, quarido Santa 
.Cruz de -La Sierra. está na )•atitude 15• ou '17~. portlllllto, mais · 
ao norte do Rio do. Janeiro, promover,.se o desenvolvimento 
do cscoan:ento muis .. rapido possível da producçlio em franca 
prosperidade r.!n toda uquena regilio;cJ)or um systema•de via
cão forrea, 'Capaz ,do 'uttender ás riccessidads .das ricas jazidas 
de olco a !li recentBmente dcsçober~as. . · . . · · . ': 

O oleo, como <>abemos: é o iioiribustivel desejlido por to~oi!. 
E desde que existem· jazidas ·importantes om eX!ploruçlio nessa 
l'egião, devemos procurar · encami·~har · essa prodncciio. pela 
nossa Estrada de Ferro Noroeste, seus ramaes ou prolon-

. gamentos .. Si '·essa região estivesse â margem ' .do rio Pn
'I'aguay, talvez niio fosso muito facil a concorronoia ·com a na
vogacilo fluvial, porque está a mais ·de. 500 .kll(lmetros da mar-
gem do Paraná'. • · · · · 

: Desde que. a mercadoria se • aoha embarcada nos vagões 
~muito fnciJ .. o pcrciJrso. ·O que se devo evitar sãp as.bo.ldea
~:õo,s, csf.nbnleconclo-a cm percnrso commnm que, mfehzmente, 
entre ·n6s eRM ainda muil.o pouco adopi.ndo... . · . 
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SESS,\o EM 212 DE DEZEMBRO DE :Hl22 ,, 
: . O Sn. FELIPPE SCHMIDT - Mas isso é um~ questão tam-

'bem do uniformidade da bitolas. ' 
.. o SR~ PAULO ÓE FlioNTIN-' .... apezar de haver a mesma 

!.bitola em algumas das nossas estradas de ferro. · , . 
'' Nos Estados Unidos e na Europa o percurso mutuo, desde 
que haja mesma bitola, é muito commum. · . . ' 

9 SR. CARLOS CAVALCA.NT~- No Paraná já terr.os isso~ Os 
··vngõcs: ·d:l. ·Scrocn.ban~~ · trans1ta.m· pela· ·l1ühi$ Uti. ·s~. ·.Paulo-RiO 
Grande e vice-versa.. · · · : . . , · ' 

·, ·O Sn. P~tiLo DE FRONTIN -·. Perfeitamente. No Parant\ · 
deu~se isso .. porque ha:via a Brazil Railway, a. Auxiliaire e a 

. S. 'Paulo-Rio. ~.ràndc; mas hôje já. não . deve. ser muito facil 
porque a. Aux1halre tem medo de 'entregar os seus vagões. á 
Sórocabana e vice~versa. · · · · · 
· · -o SR. FELrÍ>PE SC:HMIDT .::._ Isso por falta de boa adinlnls-

. tração. ··' ·• · ... · · · . . · · • J . _ . ·. · .· 
O·. SR .. PAULO DE FRONTIN .-· Na America do Norte é muito 

frequente verem-se os vagões oa .Canadian Pacific em S. Fran-. 
cisco da Ualifornia; .em Chicago; e para chegarem a estas .ci
dades . te em necessidade. de percorrer Jllais de uma linha .. 

· O SR.. INDro oo BRASIL - Fazem o papel de verdadeiros. 
navios. · · ,. · 
.. · ·O SR.' PAur.o ~E FRoNTIN .-·· · Perfeitam~nté. De modo que 

.. é outro aspe-cto do probiema que' é preciso encarar seriamente, 
para i'acilit.ar por todas ·as fórmas o· inter-percurso ferro-via~ 
rio, détermí·nando, portanto; uma .economia sensível na elimi

. nação .das baldeações e todos os estravios e estragos resultan-:, 
. tes dessa-s baldeações. . . · . · .. 

Não' é muitas .vezes o· extravio de mercadorias e mesmo 
o. estrago a que ellas são sujeitas. Mesmo as bagagens, .as pia-: 
las, etc. E ·quando n.s mercadorias· são a granel, então amda 
é peior; h a sempre pe~da. . ~ ,' ·· . . . 

>Vê-se,. pois,- que .. é ,um y~b!ema .da ,m,aJs ~!ta relev~nçla 
. e que devo chamar á. attençao .dos tres mJmStfilrJos: Ao Mm1~ 
. terio,do Exterior. 'pela!!. süas r~lações com. a.'Bol~via.; sendo, 
portanto; um problema mternacwnal. Ao iM1msterw da .Guer
ra)· que deve· intervir para dar um caracter· mais' estrategJCo · • ., 

. · · O Sn.. C.w.os: CAVALCANTI - Para.; mobilizaçiio. 
. o SR~ PAULO DE FnoNT!N ·- ... e mais convenientes ti'a- .. 

çados· e. condições_.materiaes para no momento dado poder ser 
utilizad~. · Ao Mini~terio da Viação,· que necesariamente deve · · 
ser 'OU:Yt~o. J?Orque a viaç.ão ferrea perte!J~e e~acta,mente a 
esse mm1sterw. Siio polo menos os tres mm1sterws.. . 

·· : Os' Ministcrios da Agricultura c da Fazenda tambem po- • 
dem auxiliar o problema,, porque ellcs não se res.olyem pelas 
rendas directas. Niio é a rl}ceita a.nnua, orçam'entar1a, que 4á 
recursos para isso. A receita d!l. recursos apenas para o servl
ilo de juros ··e amortização . .-\s operações de credito é que. per
inittem essas construcções, c quando ha' ,renda no fim ~e a.I
S'!lii~ annos, porque no inicio • não pó de haver renda eahsfato
rta. E' preeiso clcsonvolvnr a rcr,;ifto para essa· renda aug-men
tnr. Indcpenclcnto· das, J'O'll~U.s indirectas, 'decorridos alguns 
annos, cm uma zona de ft:nnca ;nrosperidade e riqueza natural, . 
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torna-:se muito fa.cil obter umo. renda ·.que dê paro. o serviço 
de juros e amortização dos omprestimos levant.ado·S, de. modo ' 
que. não fica .onus; elles vão desapparecendo e. podem ser eli

·minadõS'. Póde até. haver vantagens. O que é preciso .é que 
nos contractos celebrados' não' ·Sll faça o que se fez. com a São 
·Paulo Railway, em que se estabeleceu a. garanti.a de juros 
de 8 ·tfo. · · . · . , · 

Metade da renda liquida pert.enci·a ao governo, como com
pensação correspondente •aos juros· pagos nos primeiros annos. · 

1 Quando essa importancia foi integra,lmente paga, e nesse· 
caso havia a São Paulo Railway indemnizado completamente 
por esses lucros tudo quanto o Governo tinha pago, o. Gover
no foi posto 'á margem, considerando,..se · que ella. preci'Sava 
:fazer novas obras para augmentar o capitat· da· companhia e 
deixar em liberdade e actuando sobre tarifas·. Parêce~me ·que 
n Governo devia ser sempre o principal Interessado, portanto, 

, eocio indirecto dentro da companhia .. E ess& companhia, que. 
é a que dá maior resultado entre ac·. vias ferreas .do BrasH, 
poderi•a contribuir com quantia· bastante elevada para auxiliar 
aquellas que ainda, não estão nas mesmas condições. -~ · · 

. · De modo que temos um problema interessante ·a estabe-
lecer e que não tem sido devidamente considerado. · 

O '3• problema considero-o um probLema de o.rgulho, · . · 
O SR. CARLos C.WÁLCANTI -·. · Quasi todo moral. 

' ' ' 
. 0 Sn.. PAULO Dli FROINTIN -.Já não é um problema! de 

. ,:facto, como são· os dous a que acabo de a.il11dir; é um problema 
moral, de hegemonia. 

Esse probl'ema do hegemonia é uma questão que na si
. tuação da civilização hodierna, · deve desapparecer. Devemos 
'deseJar :i hegemonia no terreno scientifico, .Jitterario, artísti-
co, industt•ial, agricola e commerciaJ .. · . · . 

Mas, .qil'erer. a hngemonia no tcrrcilci da força, parece-me 
,quo .não , estú. mais de· accôrdo com os principias modernos,.. 

0 Sa. CARLOS CAVALCANTI - E ntinca estevé. 
. , 

O SR. PAur.o .DE FfloNT!N -.Perfeitamente. ·E nunca es.; 
leve nos intuitos, nem nos objecti·vos do Brasil . 

. o Sn. <1\irrt.os CAVAJ:.CAN'l'l - Basta lêr a sua Const.ituioão. 
O SR. PAuLo· DE FRoNTIN - Trate-se do Brasil Republica, 

:trate-se do Brasil Monarchia.. •. .. . . 
O ·sR. CAllLos ·CAVÁLCANT~ - Em ,qualquer' rogimen. 

' ' ' , I 

. 0 Sa, PAULO DE FRONTIN - , . . porque exactamente d.\J- . 
. rante o periodo em que tivemos o Imperio ·a nossa situação,· 
em relação a outras republicas su,l-.ameri!lllnas era a de uma 
hegemonia, de :facto ·o ~xtraordinaria; quer· sob o ponto de 

• vista de navegacão, quer sob o ·ponto de vista de mari•lllhà do 
guerra; quer' sob o ponto do 'V'ista de forcas de terra; quer 
i!Ob o ponto do vista da producr}ão à de ri·quezas; .nós não ti

, nhamos absolutamente coiúpetidores - quer se trate do Bra
. si! Republica, quer se trate do Brasil Imperio, se tivcssomos 

tido qualquer intuito ·de conquistas~ todos os nossos proble:.. 
mas de limites teriam sido j~esolvidos pela forca, do accôrdo 
com o que pensasscmos, e não suJeitando-nos ao arbitra
mento, r.m virl.urle do ·que mu.itns vozes abrimos mão de di
l'~itos 'h i ~tnrirn<, '(Apoiados.). 

I 
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O Sn. CAI\LOS CAVALCANTI.- E'. o facto. ' 
. O Sn. PAuLo ~E F'RON1'IN - O tratado de ·1851. é um caso 
t.ypico .. Foi celebrado com o Perú e a Bolivia, dentro da dou
•t.rina que vigoroU: durante todo o perioclo colonial, nas lutas 
'ont.re Portugal o a .Hespanha, Tinha a soberania do rio quem 
tinha· a sua navegacão, Nosl afJ'luentes superiores, onde esta 
navegacã·o era precaria, ou onde não podia existir,· a posse 

1 pertencia . á ~\ryação quB delminàva no curso inferior ·do rio. 
INio Tratado do· Pei'ú, abrimos mão e.xactamente de uma 

das margens do rio Javary, quando a fortaleza de 'Tabatinga, 
nos ·garantia por completo a navegação do rio Javary, e a 
Hespanha · nunca havia conseguido navegar esse rio. Deveria 
o limite estabeJecido. ser portanto o natural; não o talweg . 
mas. o divisor· de aguas· entro a bacia do Javary ·O do Caiado, 
quo é o affluente immcdiat.o á montante elo Amazonas; · 

Consequentemente, a;brimos mão de uma Mea que. cor
: responde a toda a zona comprehendida entre' esse divisor do 
a·sua·. e margem do ,rio. · , · 

· .. O Sn. SILVEmo NERY -Apoiado. V. Ex. tem toda razão. 
. . 0 SR,· PAULO DE F.'RONTIN - Agradeço muitn o aparte do 
·nobre Senador. Desejei unican1ente lembrar esses elementos 
b•istoricos, mostrar como no Imperio nunca so procurou con
quistas e como, at6, lis vozes, abrimos mão dos nossos direi-
tos 'historlcos. · . . .. , . . 

: O Sn. FÊr.tPJ>.F: SàH.IMIDT- Isso pro~ém do . 'facto de se 
· adoptar como limite não o divisor das aguas,. mas o talweg. 

. . I 
O Sn. PAUr.o DE FRDNTJN ·-· O mesmo facLo se deu com· 

rolacão á Bolivia, quando .se assigrvm o tratado de 1867. To
maram-se por base os elementos anteriores do tratado de Ale-· 
:x:andro de Gusmão c do tratado de 1779. 

Quer em um,· quer cm outro caso, a linha. que tinha ser
Vido de di·visa entre as colonias hespanholas c as -eolonias 
porbuguezas havia . sido o paraHelo' passando pela .llarra do 
Beny a 10• e 201 . .. · . . 

. ·Por uma. intcrpr'otacão, que ·exactamente t~ve o mesmo 
objectivo de .attender a rAclamacões que eram. foitas por pa;r-· 
•te da Bolivia e com o obJectivo de nunca parecar que. se de
!le,java, de qualquer':fórma, .annexar tcrritorios que não fossem 
pe.rfoitament.e. brasileiros, ·chegou-se . a ·uma" interpretaoão 
tJUO, pessoalmente, já' discuti mu·itas vezes,· porque esta ques
-tão foi levantada no.· OJ•ub de Engenharia, durant.e o goyerno. 
do. Presidente Campos .Salles, que· se dignou assistir ás con
ferencias feitas· n respeito c!essa questão, que foi a do Acre. 

Aquella linha obliqua, tantas vez,e.s citada; não tinha 
absolut.ament.e razão do ser, DOI'quanto so e.stabelectlsse que 
o principio b!lsico do tr~ta.do devia .ser o u·ti possic[et~s •. o te~
rit.orio considerado bras1l01ro em VIrtude desse. prmclP)O nao 
podia .ser no mesmo tempo boliviano; o nss1m, reciproca
mente. 

Na occasião ein que o tratado fol estabelecido, não se sa
bia ainda onde ernm n~ cabooeiras do rio .Tavary. Ao contra
rio, os mappas publicados. inclusivo pelo Perú, leynvnm ,essas 
cabeceirn·s nt.é ao TJDl'nllolo 14, portanto, nt.é 1)1lllto m~1~ no 
sul do que onde nffocf,ivnment.c ernm as cnbecCJras do r1o Jn~ 
vnry. E o fncf.o SI) cxplicn · . , . 

I , 

. ' I 
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Quando não se p~rco:rre o rio todo, acontece muitas 
.vezes ·Sup~or gue o. rJo · pcrtenc.e a um, nas suas cabeceiras, 
quando, effectJvamente, pertence a outro; Ora como o 
Caiado ia até acima do parallclo, muito ao sul do par!llllelo 
real ~o .Tavary, suppunha-se que o que 1hoje se verificou ser 
o· Camdo, era de f'llicto, naquella occasião prolong~;tmento do 
Javary. Resultava que, aclinittindo a hypothese de ser encon
trado pelo parallel9 de 10• e 20' o, uti possidetis, o · tratado 
dava tudo ~0qu~ fwava ao norte do Brasil e tudo que ficava 
ao. sul . d!t ... hvut. · . 
. . Como admittir, portanto. que, não ·tendo attingldo o 

riO Javary ao· parallclo de".1o• e 20', se substituísse a linha 
recta pela linha obliqua ? O que se deveria fazer .era, como 
antes, ,já havia precedente, no tratado ·entre a Hespanha é 
os Estado~ Unidos,,' cm relação ·aos limites da. zona . de tim 
Novo Mexwo, onde, não se ·sabendo se o rio attingia ou não o 
parallelo .. se 'substituía ó rio por uma ,linha fictícia que· faria 
o papel de rio sem modificar as condições do ttti possidetis, se 
·o parallelo de 10•, 20' encontrasse o rio .Tavary, o nti· 'nOSside
tis, o norte era brasileiro; se não encontrasse o ·rio, das suas 
·.cabeceiras tirava-se um me~idiano· que ia encontrar o pa
rnllelo de 10•, 20', e n mesma área. IIJenos. t.a~vez, nas .sinuosi
dades, uma linha· recta demarcaria o .que ficava sendo hra

s!l oiro. De. modo que o grande trianmlo comnrehcndido en
tre 'â linha obliqua o a Iin'ha do parailelo de 10•, 20', que era 
hrasileit'a, cnntinuava a ser brasileira, e a· linha .uti possidetis 
faria com que.uma.parto fosse brasileira e outra boliviana. 

;Felizmente, o benemerito minist~o ·. Sr.. !Barão do Rio 
:Branco p(}nde resolver o problema de .. um modo feliz, em re-
lar;ão á Bolívia, .éhegando a uma solução completa. · .··. 
. Foi de ·lamentar QUI), depois, a questão de limites entre o 
Perú e .a Bolivia determinasse no territorio do .Acre uma: ver,. 
dadeira cunha na parte qne confina com ó Perú. Os elementos 
hespanhoes deviam ter .mantido. a mMma serra como ·sendo 
limite onentão o paraiJelo, de 10? e. 20', · . · 

·Aproveito a opport.unidade para t.ambem chamar a at- ' 
tenção de Senado, e, indirectamente, a do illnstre, Ministro das 
Relações Exteriores, para um· facto da mesma. natureza, que 
Re deu no trat,adn dn PPI.ronolis e que at.P nl!:nra_tem Ri~n nb-

. ,iecto de uma serie de discussões .. qua!}d~ .. deant.e do espírito c 
da lettra (lo tratad~ 'de Petrof.lolis. nao devemoR proçnrllJ', de 
fórma algum[!' susc1tar duv1da sobre sua execução· e l'n!el']lre
taofio. Mas; infolizmento, ~nhc~so que entre nós gqst.a-se muito 
de~ r;ensurnr .o passado. Rasta que uma medida tenh!J. .sido to-

. mada pai• alguem· que tenha estado á testa da \1-qmmJstra~ão, 
para que o seu succossot• faça do11a objecto de. cr1tlca. e quanto 
mais, melhor; Ar.-ora mesmo estamos. vendo isso com. o 8o
verno pasaclo, cujos netos. elogiados' .até .. ~ 4 de· nov~mbro. a 

· pnrtir ele 16 começaram a dar pnsf.o ii crJtwa; que, SI é .lUR!a, 
cm certos cnsos· .. om outros, podia ser perfeitamenf.e· evitada. 
Aneznr do não ser partidnrio nem de uns nem d1Y outros, tenho 
liberdade de emitf.ir opinião.' . . 
· Or:t. no tratado de Petropolis, dou-se exactamente is~o. · 
Serviu dr hnsr. nara n tratado o tinico mappa da região que 
na occnsifío nxist.in.'· Es~o mnpnn era um mnnpa boliviano, do 
genernl Pnnrlo. Crrio tmr. n Secretaria do Exterior nãn trm' 
mni~ nenhum rxci'nnlar 1lessc mapna, razão pela qual dnvi::las 
tcem sido suscitadas &obre a interpretação a dar ao tratada., 

. ' 
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Si a secretaria po;;suiJse o mappa; teria a opportilnidade de 
ver que naquella occasiilo o rio· Iquiry; a que se refere o tz·a
tado, e:ca considerado não, como depois .se verificou,· affluente 
do Abuhü, mas· do It.uchy. . · 

· • 1 I De modo que, dir.cndo o tratado do Potropolis que a par-
\\ tir da barra do 'Abunii, a fronteira segue por esse. rio até en- •. 

contrar o parallelo de to• 20'; segue por esse parallelo .até en:.. 
contrar (I rio Rapiran, e. da cabeceira deste rio segue parallelo 
at~ e~conlrar o I.qúiry, >1rg11indo por esse rio até, ás cabecPiras ··. 
prmc1paes .e dah1 pelos altos .do terreno aló o arroio Igarapé
Bahia, que é affluente cto rio Acre, e~tá definida a frontei!·a. 

·Que importa .a nós, que importa aos que assignaram o 
tratado que o Iquiry, om Jogar de .. ser. affluente do Ituchy, cc>mo 
se. suppunha naquella oecasião, sej·a do. Abunã? · . 
. Para que,,portanto, estabelecer diffiCJ!ldades, dizendo-se 

·que o Iquery, em togar de ser, como era no mappa do general 
Panda, como naquella ocoasião se supf,mnha, é de facto afflu
onte do lluqhy, quando de facto é do Abunã? Isso nada ndinnte 
ao c'llso. · : · 
. : . Como não ficou f.ixada a cabeceira .. do Rapiran, eonvirú . 
examina.7 a questão. H a· alg·umas. cabeceiras que vão mais. ao .. 

· sul .. Ha cabeceiras qu1;1 se desenvolvem em uma certa zona, 
umas ·mais ao sul; outras mais ao norte, outras corr3m do 
lés te· paPa oéstê.' de modd que ahi está a causa de 'não ter. 
havido fixação da propria .cabeceira ... 

Em minha opinião,' .no trabalho ·do barão. do Rio Branco, 
está perfeitamente· definída esta cabeceira .. O trabalho do 
pranteado chan'celler .'6 completo o bom resolve a' questão. E' . 
preciso, porpm, interpretai-o bona (ide. dentro 'dos termos e 
do$ elemenots que elle tinha 'pará fazer. o tratado. . ·· . 

Esse mesmo facto se dá cm outros pontos da nossa fron .. 
~~.. . .. . . . ·. 

· E' tombem niuilo interessante o· que se· passa com .o l.ra-
tado flntre a Bolivín e o BrasiL · · . · 

E' nomeada a com missão de limites, c.u,io chefe por. parte 
do I!rasil, foi· o viiconcJ.~ de Maracajú, de saudosa memoria.' 

.. · 1'inha-so de drtorminar. variando sr.mo:>r: a· que~tíio do 
· pos.so, .base do tratado, a. questão do wti possidetis, qual de

ver.in· sor a direoljão da ·ronteira, a ·partir do marco 4, até o 
mnJ•co collocado nn rnhrceirR rio rio Verde. . . 
· ' Quer a commlssiio brasileira, quer a boliv·iana, Julgaram 

que a divisaria do Rio Verde m•a tima dada cabeceira dc~so 
rio, o coll'ocaram o ·mar~o nesse ponto, acrodita11rlo que rrsl.ava 
dot.erminnda a linha Jn. fronteira. porque . nffncf.iV"~mnnt.l'1 
por eJia descia o rio Verde, affluente do Guaporé, ·depois ia ao 
Mamnré 11. ·deste rio, ll barra do Beny. Estaya a fronteira de~ 
flnida c demarcada. Mns niio fi?.eram o levantamento do rio 
Verde.' Reoent.omcntc. ha ·poucos nnrios, desccibriu-so que as' 
oabocoirns oonsidcradne como do flio Vordo, nlio o eram, upe
zar do· ter sido ar.ccit.a pelos ,represnntunt~s dos. dous paizos e 
t.or .sido approvadn pelos respectivos governo~ e ratificadas 
pelos Congressos. Houve erro. · . . . · 

· Qual a meio do resolver a qu&.~tüo? 
Examinar o espirita do tratndo. Não so d()YO doixur per-· 

mnnocer quo o .crno sr. pensava ser o rio V~:-de, continuo a ser. 
O rio dll que so i.rntn ó o ria Turvo. En1 Ioga r da fronteira 
dosear o rlor V o relo, deverá descer o rio· Turvo. 
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Defendo, assim, a causa da Bolivia, do mesmo modo por 

que defendi. ha pouco os dir.citos do Brasil, decorrentes do tra
tado !de Petropolis. Mostro, com esta minha fórma de. arsu
nlcntar, inteira imparcial idade. 

·O Sn. CAfn.os C..\\;ALCAN1'I - E' boa f6. '. 

0 SR. PAULO DE FRONTIN - E' muito facil resolver Q 
pl'Ol>lema, por meio de um protocollo _addlcional, 'havendo boa 
vontade das d;uas partes .em r.econhecer -o que havia sido esta •. 
belecido. Para a· commissão demarcadora, o rio Verde, em 
cuja cabeceira se bateu o ·marco, não era mais dG. que o rio 
'l'urvo .. E' justo resolver a questão, de fórma a que corresponda , 
ao espirita do tratado. O que foi considerado como- lin:ha Ii
rnitrophe entre os dous paizes deve ser modificado, porque a 
demarcação está erráda· e o levantamento dG rio Verde não .foi 
integral. ·. . . . . . . · · , . · . . . 

Deante dessas,duas doutrinas,. n!!.o ha necessidade de esta- · 
bclecer qualquer diver.gencia debaixo do ponto de .vista poli
tico .. Podem-se. resolver as questõés dentro da ~naior lharmo- . 
nia, respeitando-se o tratado celebrado, e I!)!!Strando que nes~ 
ta, como em todas as questões·. o objectivo do Brasil é ·solver, 
amigavelmente todas as questões de ·fronteiras ·.e limites, .sem· 
r~c_orrcr do .qualquer !órrna á forca, como, ~!emento ~e de" 
OJsao. . . .· 
' . V. Ex. e o. sénado sabem o que se ·passou com a .q~estãQ , 
das Missões, com a "do Amapá e com a da Guyana Ingll)za; En
tregamol-as ao arbitramento· e •tivemos resolvidas favoravcl- · 
mente duas dessas· questões e ·não resolvida favoravelmente a · 
terceira. E a solução não .foi· favoravel na teréeira·. porque 
d~ixou-se· do tol!lar por base pri~cipal· aquillo que. era relativo 
Da o só ás rolaçoes com . a colo ma franceza . da Guyana, como 

· tambem com as colonias antigas da Hespanha, modificando-se 
. ~ principio da possl) das ver,tentes dos rios pelo systcma do 
~nterland. · . .. · , 

Tinhamos durante o Irnperio abandonado um ·pouco essas 
questões .. · · · · . · · · : · , . '-

Durante a colonia, emquanto esteve o Brasil sob o domi" 
11io do Portugal, era admiravel a somma de pod~;Jr militar col": 
locado nas fronteiras para garantia integral do territorio •1 . . . . ·, \ . . 

. . O Sn-. C,.\Rr,os CAVALCANTI -. Para garantia da conquistll 
do rei. · · · · 

o SR. P,\uLo DE FMNTIN - 'l'inhamos ·.as fotaiezas do . 
. · rio· Guaporé, a de Tabatinga, a de Cucuhy e <> forte de São 
· Joaquim,. que constituíam uma ser! c de, pontos ·importantes 
• que garantiam completamente os direitos que nos ass1stiam 
ao territorio. Na Republica, porém, não·cfoi· mantida ·a tenden-

·. cia seguida na colonia. Houve mais, a.;,'preoccupàção dos, as-
1
• 

sumptos doutrinarias, durante a. colónia, do que descnvofvi". 
monto de progresso material. . ' ' · ·-

, ll]stá bem definida a dupla mentalidade nó periodo da Mo-
Darchla e ·no período .da Republica. . · · 

'·' No neriodo da Monarchia, houvé uma serie de' questões 
. interessantes que affectayam a liberdade do pensamento as 
regalias das municipalidades, a autonomia das provincias, e 
outras grandes questões que então se vent.ilaram, como a .ques. 
Ui. o \do trafico dos es.cravos, a do ventre li:vre, a· dn abolição· e 1\ 

' ' ,. ' 
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quo deu .cm. resultado a substituição do re~;rimen .. monarchico 
pelo republicano. Estavamos Clh um per1odo Idealista, ao 
passo _que dej~ois entrámos cm um perioâ() de proSTessos ma
L~~. . . . . 

Infelizmente, quanto ao que concerne á nossa defesa ter
ritorial, estamós _mais atrazados do que no tempo de jiji>:onia;·- · 

Do modo que são diversos os aspectos politwos que temos 
de encarar e tem-se isso perfeitamente rcco.nhecido .pelo exame 
de .tudo que tein passádú peia votação do. Congresso, çm pro
postas do Poder. ExMu t ivo, a não ser recentemente a reorga
nizacão .do Exercito, e chegamos a _uma posição, quer em re-, 
Jacão á forca militar, quer _á forca naval, que ·não póde ser com
parada com a de outras republicas sul-americanas . 

. ·. . :No periodo monarchico podíamos ser considerados, do 
facto, a primeira potencia. militar e naval.· 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI ~·Nem se discute isso.· 
. 0 SR. PAUW DE FRONTIN ...,.... Hoje não somos nem a prl• 

moira potencia naval, nem a primeira yotencia militar. Pode
riamos ser, pelo prin'ci pio. da populacao estabelecido na reor
J:"anizacão do Exercito, mas não somos, cm armamentos, ar-
tilharia c outros elementos bellicos necessaríos. I 

E isto demonstra perfeitamente que está longe da nossa 
preoccupação Lermos hegemonia militar c naval. . 
, ()Ta, este terceiri:! problema, que. ac-abei de indicar, em 

lmhas muito. succlntas, mas procurando ligai-o á nossa tradi
ção historica, não podendo, portanto, sermos accusados · do 
qualquer. veleiq-adc' imperialista, precisa ·de ser tratado com o 
maximo .. cuidado, nas cO;nferencias internacion.aes. · Sabemos · 
o risco qure h a nas conf-erencias. Ellas podem ser diri·gidas 
muitas ·vezes pela opinião ind'ividual (lo representante de cada 
paiz; essa apinião muitas yezes não traduz de facto a opinião . 

· publica ·do paiz, mas· o sentimento individual do repreeentan-
te, obedecendo ':ás instrucções do Governo,. ás VtJzes mal com- · 
pre~endidas, ou então. levado pelá vaidade, no correr das dis- , .. 
cussõcs, quando I.Í preciso ter cuidado em não antepor a sua · 
r.ituacão pessoal á do paiz que representa. 

Foi esta ·a causa pela qual, quando w discutia o Orca-
. menfo do E.·tt·erior; ainda' que de modQ muito discreto, pOil'

que não ·quiz desenvolver o assumpto, me manifestei em re
lação -á conferencia- de-Santiagoo, HoJe, porém, depois ·da pas
sagem .por esta .. Capital do illustro ministro 4o exterior da. 
Republica Argentina, depois das amistosas palavra·s trocadas . 
no banquete offol'ooido pelo nosso illustre · chanceller. Sr. 
Felix Pacheco, parecem que as nuvens já estão, si não com
pletamente dissolvidas, muito tenues, muito menos densas 
ân que .estavam na·quella opportunidnde. Posso, portanto,·.com 
maior franqueza e sem receio de indiscripcãp, voltar ao as
sumpto c insistir •nelle, exactamente ~or'que tenho m'll!itQ re
ceio de, em uma discussão· que possa haver, sem termos exa
•.ninadn convenientemente,, cm con'feroncia prelimina-r, o que 
so devo resolver na confrcncia internacional . Pau-Americana, 
chegarmos a -uma posição quasi de isolamento ou, pelo me
nos, do dar impressão diversa daquella quo realmonto consti
tue o ri.osso object.ivo. T-odos sabem o que S!) deu ha pouco 
na cqnfercncia do J"ondres., . Elia· não ti h a sido preliminar
menf.e preparada. Os chefes de gabinetes da Inglaterra, da 
Frn.no,n _e ela ·Italin reuniram-se, cvm a assis~encia do roprc .. 
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·sentantes de outras nações; para resolver problemas sobre que 
üão tinham trocado idéas preliminarmente. De. m.odo que ti- · 
veram que· volta.r aos seus paizes sem dar solução aos proble- ·! 

mas. Fora~ obrigados ~ COJilVOCar 'nova conferencia, . na ci
dllide de Paris para 2 de .Janeiro. Nesla.devem tomar parte as 
mesmas .nações que estiveram ·em Londres. Agora os tele~. 
gram!Tllls diarios nos mostram quaes as conversas prelimina
res ·que ,9e te em trocado entre os respectivos . embaixadores, 

y afim do estabelecerem. um ponto.· de vista ·uniforme e homo-
gene o~ nnles de realizar-se a· conferencia. : 

· Com a conferncia àii Suütlago, o IliasiJ,preLei:tdeu fazei> o 
.· ·mesmo. A nota· tlo nosSIQ · ministro das Relações !Exteriores 

visava exactamente seguir o exemplo das outras- conferencias 
internacionaes, isto é, via a necessidade de unta conferencia 

' ·preliminar, em que· se trocassem· idéas. ·•· · . · . · · . 
101 SR. CARLo.s· CAVALCANTI -' Éntre ps pri~cipaes interes~. 

sados. · . · · , •· .. . ·. .. · · · 
. . · 0. SR. PAur.o DE FRONTIN. - . . . formulando conclusões, .· 

de modo que, por ocoasião .. da conferencia, .os assumptos a 
resolver já . tivessem as suas bases. · · . ·· · · .· · 
.'· Creio, portanto, que, longe de ser1 objecto· de censura, era •. 

'IH• cont.rario, objecto de .louvor o acto praticado. Mas eU e· não 
. foi a>~ím entendido; E o que foi peior é que ,se lhe deu, niio 
da .. parte dos governos que tinham sido 'cciqvidados, mas. '.la 
parte de certa imprensa,· o caracter de'' menosprezar parte· das 

R•!IHihlicas sul-americanas, só' se considerando corno valor as 
t.res do A. B. a., que já tinharnsidó objecto da párte das ou-· 
tra:; 'de pouca satisfação. . Parecia que se queria 'reviver o 

·A. B. C. Mas não creio que esse fosse o objecto. Lônge di~~ó, 
, c n f:lSSe rcsJleito ,iá manifestei a minha opinião. .· . · . 

. Nlill tendo -essa confl)rencia .preliminar se. realizado;.·~.não 
. Fui podendo chegar. a uma entente e.ntre os 'principaes paizes, 
pl'!· · intermediQ dos seus répre~entantes,. quer aqui, perante a 
nessa chancellaria,. quer perante as chancellarias das outrru; 
Ilacõe~, serja um . peris:o, ou .pelo. menos, urna interrogação o 
resultado da· conferencia de Sant1ago. . . . .. . . . · 
· · .L~qo. ~eriQ ~alvez prl!ferivel, como jã f.ive occasião.de .di- · 

· zer na ,discussão. do orçamento do Exterior, não hos arriscar·-
1110~ a ticar em posição dubia .e. principalmente .mal interpre• 
tada quanto. aos nossos .sentimentos de. militarismo e hegemo
nia ·ria Amaricá do. Sul. Preferível é não .tornarmos parte na · 
conferencia. .As ·razões que perrnittern essa solução são, exa
ctamente; as mesmas. em que se fundou a A-rgentina para se 
e:~imir da conferencia de . Valparaiso, aJiegando insuffic.ienl.lia 
d•dPmpo. Si não havia .tep1po 'para a; conferencia -em janeirn, 
para o estudo preliminar ·das . questões, tambemi,,é,.•certo que,· 

sPm esses estudos prelh;ninares, em ·marco rillói.~estariamos 
ma i~ adeantados pura discutirmol-o ;no plenario :·''·! 

· Essa confere:n.cia seria como que o estudo do uma com-
misRão. . . · .. 

E' como se vê no Senado. Um projecto vae · 1í Commissão, 
esta o estuda' devidamente; apresenta . seu parecer, modifica-o, 
altera-o e, sulln:ette~~ ao plenario, e apezar disso n~ plenarlol 
ha, ás vezes, d1scussoes VJOlqntas. · · · .. · · . · 
. Essas observacões são necessarias, quanto ao terceiro pr••-

. 'l!lr:ma .. para que fique bem claro que, de accOrdo com as t.ra-
: ' "' 1 ' 

' I 

.. 
' 

. ; 
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uloões da monarchia, Àm que nunca procurámos a conquista 
· nr.m a . anncxaçãô de territorios ·dos paizes vizinhos, e nÓ 

aecôrào .com a .const!luicão repu~licana, que estabelece. o ur-
1 bilmmento obr1gatorw, não perm1ttindo declaração de .guer·ra 
1 senãc. em ·casos. 'espccialissimos, e, finalmente,· por tudo que 

80 .tem passado na Hepulllica na .pasta do .Exterior,·que durante 
u(na sério de annos foi t~o brilhantemente 0ccupada pelo sau
dos<r estadista Barão do Rio Branco, por Ludo. isto. fica bem 
clar1. qual o .nosso objectivo, que é o objectivo da amisade, da 
c.;nfraternizaciio , e .. da força dos povüB sul-americanos, para 
pndtwcm .resistir contra quaesquer intuitos de conquista das 
nacõe~ que necessitam escoar o seu excesso de ·população. e 

1. dr.R· paizcs que possam, por· uma· fórma qualquer, .visar algun~ 
dos nnssos, grandes productos, ficando em uma ·situaciio corn..o 
mt.rcial que lhes falta ·parà resolver cornpletàmente .. os seus 
,:prcblema~ internos. ', · . · 

. . . , . Nestas condições, tornando bem claro o . que pensamos a 
esso respeito, r..ão podemos ser de 'bo'a fé atacados de visarmos 

· a lii.'Semonia da America dó Sul (apoiados) e mi.üto menos de· 
termo& qualquer objectivo militarbta. · · · . 

· A.. rol}rganizacão . do nosso· Exercito, com a vinda da mis· 
são militar franceza, era necessaria. . · .. 

O SR. CARr.ós CAVAi:,CANTI- Indispensavel. 
O SR .. P.urr.o Dll FRONTIN' -:-· .. considerada ii1dispensavel, 

· obtendo coniplet.o exito o ,plano posto em. p.ratica. O mesmo 
irá ·fazer. a missão naval, que tem o mesmo objectivo . 

. ·.· Podemos confessar. perfeitamente que não estamos hoje 
nas mesmas :condi<:;ões de · efficiencia naval cm· que já esta
·:vainos .. Effectuado o programma Laurinda. Pita, executado 
parcialmente em f920, porque não. foi concluído em relação 
a um· dos cou;racados, que .iá havia sido .encommendado e em 
rela~ão a outrqs va,sos ~e guerra, como· destrouers,. a nossa si-
tuacao era mmto super1or á actual. · . . . . 

· ·O SR~ Ó.W.ós CAVALCANTI..,.. Esse era o programma No~ 
ronha. . . . ' 

· O SR. PAT1Lo DE FitoNTIN - Chamado Laurinda Píta. 
·. o Sa. CARLOS ·CAVÀLcANTI _:Laurinda. Pita era o relator. 

do1 orcnmento da Marinha, sendo o almirante Noronha o mi-· 
nistro. Nessa oocasião eu era o relator das forcas navaes na 
Camara, . · ... 

· O Sll. PAur.o DE FRnNT.JN -:- Perfeitamente. Erà M!nis~x:o 
da Marinha 0 almiranté Noronha, Jl1as o plano era de autor1a 
de Laurindo pita; Este programma. porém, .não foi executa~o 
integralmente mas em parte. Um terco do1xou de ser re&:h· 
zado; 'Nessa ocoasiílo, a nossa .efficiencia naval, ll)OSrn~ com 
n. realizaoão incompleta desse :programma, era mUlto. d1versa 
da de hoje. . 

· ·Não vou insistir, tratando-se da~ forcas . de. terra, de 
questões da nossa efficiencia- naval. Não quero .. !f1Csmo cansar 
n attencão do Senado, até porque as cons1dera~oes que tenho 
ainda. a fil?.Ar Robrc as forças de terra só poderao ser conclul
das cm outra se~são, depois de ter usado da J;lalavra o meu 
~nustro companheiro de bancada, Sr. Sem~dor Irmeu Machado., 

. ' 

- ' 

. . 
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l~ntão, entrarei ua analyse de outras questões, principalmente 
da referente aos effectivos. : · - . 

Por isso, eu pediria a V. Ex. consultasse o Senado se 
IPO'rmitte que soJa adiada a discussão para a sessão de ama
nhã, porquanto, faltando apenas 10 minutos .Para a sua ter-. 
minação, não poderei . terminar as minhas considerações na 
sess.ão de hoje, desenvolvendo-as na m'edida do necessario. 
Assim, peeo a V, Ex. me considere inscripto para falar depois 
do men nobre companheiro de bancada. (Muito bem.i muito 
bem .. O orador. P. cu.mprimentado,) ·' 

. O Sr. Presidente -. O Senado aooba de ouvir . o reque~ 
riment.o feito pelo nobro representante. do Districto Federal. 
Os Srs. que o a:pprovartl· queiram levantar-se. (Pausa.) .. · 

Foi approvado. · · . 
' . ' ' . 

O Sr: Irineú MaÓhado -.: Peco a palavra pelà or&e~, . 

O Sr. Presidenta·...:. Tem a palavra o nóbre Senador. 
, • . ' I , . . , , 

O Sr. Irineu Machado (pela· ordem) "'-AnteS" de V; Ex.t 
precede!' â .designaç,ão . da ordem do dia, pediria !Jtle a les~e 
inteiramente, porquanto desejo saber se será dividida em 
duas partes. · . · · . 

O Sr. Presidente - Eni virtude da deliberação do Se~ 
nado, vou levantar a sessão, designando para a de amanhã a 
mesma ordem do dia de hoje, 'sem divisão, apenas aocrescida 
da terceira discussão· do orçamento do Ministerio da Guerra, 
que será collocada em primeiro Jogar. 1 

• · , · ·. . 

A ordem do dia, pois, para amanhã . compõe-se das se~ 
guintes ma terias: .' . . · . · . · 

. a• discussão da proposicão da Camara .dos 'Dep~tados, ' 
n. 178, do 1922, fixando· a <lespeza do Ministerio' da Guerra. 

· para o· exercício do 1923 (com parece1• .favoravel da- Com.: · 
missão de Finanças, n. ~39S, de 1922); · · 

1 
Continuação da a· fÍiSCussão da proposição da Camara dos' 

Deputados n. 41, de 1922, fixando as. forças de terra Pl!-rá o 
exercício de 1923 (com pãrecer. da Co,mm{ssão. de Marinha e 
Guerra, fm.•oravel a. umas e contrario a out-ras das emendas 
aprescntt1da.s, n. 378,- rlu ·1922); · .. · · 

........ ', ':" 

I 

Continuação.da .3• .dJscussão do pro,jecto do Senado n. 35, 
de 19.22, que regulamenta a liberdade de imprensa (co·m sub- ., 
· stitutivo r/{! Cominissdc> de Just.iça' e .Leuisltujão e parecer · 
sob1·~ as emendas apresentadas, n·. 224, de 1922); . · 

' . ' ' . ' ·' ·~) . 
. Discussão unica da n'sOll.lção do Congresso' Nacional, vetada 

pelo. 81'·· PJ•esidcnto. da Republica, reduzindo de 15 nnnos a 
5 c de 50 a :35 os prpzos pura a aposentadoria a que se refere 
o art. 1" da lei n. 2.092, ele 1020 (com. pm·ccer f'a·vm·avcl da 
Cornmüsão dr. .Tnstir;a ;: Leaislaçúo, ú. 3fi, de 1922); 

2" discus~ão · da proposição da pamara ~l~s p:~putatlos 
n. 259, de 192i. crenndJ nm Conselho de Justlflcaçao'. para ~s , · 
officiacs do Exercito <1 da Armada, quando accusados, offl
cialmonte óu pela impreusa, de haverem procedido inc'orrecta
)ncnt.o no desempenho do sens cnrgos ou commissües (com pa .. · . . 

., ·::. 
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recm· {avol'avel da COIMiiissciu du Marinha c Guerra, n. 3(6, 
cfé /022) i . . ' 
. ' 

2~ ·discus~ão da proposição da Camara uó~ Deputados 
· · .n. 21, tln l!J22, ,fixandJ a quota de fi8calizadio de bancu~ ou 

casas bancarias (com parr:ce1• {avo1;avel da Co11tmissão de Fi-
\ nanças, n;. 324, llc 4922)·; . · . 

, ~· discussão do projecto do Senado n. il!l, de 1922, man
dahdu JWcmiar com a quanLia de 10:000$ no lavrador que 
l.ll'OVàr haver eonstiluido pnhnliJ·e~ de coqueiros no. 'líltoml 
.do pníz, conLanrlo mais d.c 25.000.pés- (com pm•eecr {wHn·m•el 
da· Cmmnissdo de Constituição, n,., 26.f, de 1922) 't 
,., .' • I . : • ' 

· 1• ·discussão do projecto do Senado n. 55, de 1922, reco-
' nhcccnd:J como instituição de utilidade publica u Associação 

t.lu Fóro do Districto Ferieral (com pa,•r.cct• favoravcl du Ct;m-
missl1o de. Constituir-ão, n. 2H, de .1922.).; · 
.', . l ·. . ' . 

3' discussão da pt•oposição da Gamara dos Deputados 
n. 52, de !922, ~ue abr1•, pelo Mini~l~r·ío da I<'azcnda; o erc.il1lo 
de . 126.:874$385,' para pas·mncnto a Gmciliano l\far·qucs t.le 
F'rciLas, cm virtude de scnlent\U judíciar•iu (r.o·m pal'cccl' (a
VOI'uocl-tla Cvnim:(ssáu t.le F'·inailçus, n. 25/J, fie 1923)·; . ' · 

· 2" discussão da prOposição dà. Cart1ara úus Deputados 
n. 58,. de l!J22, que aiJr•e divcr·sos- cr·cdílos para pagamento de 
pensão a D. Iguacia dá nocha Vieira, pura publicação das 

· obras «O Scnado
1 
c os i:lcnadoJ•cs:~ c cQuasí um scculo de poli

. t.ica brasileira); c. para gmLíficat;ão adrlicional a J'unccionarios 
da SecreLm·ia da Gamara dos Deputados (com. parecer {avo
ravcl da· .. Comm.issão de Finanças, TI· !!27, de (022) ; 

. . . 
2' discussão da proposiÇão da Cnmura dos Depnladoa · 

n .. !30, de 1022, que abt•e, pelo Minist.cr•io da F'azenda. o m·e
ditiJ especial de 52:100$563, .para pagamento do qUO' ú idcv:do 
ao Banco de Cr·edito Geral, ccssionar•io de Fel ippe Monteiro 
de Bar•ros I com pa1·ecm• /frvora·vel 'da Comrnissão da·Finanças, 

. n. 331, de 19:32); . , · ~ 

2' .discússão do pro,iecto do Senado, n. · 80, dé Hl22, ·de-· 
terminando que ·a eoticurrcncin public-a de quiJ tr•ata a lei 
nd .. 47~. t.le H de .íaneir~o deste' unno. terá pOI' busc os lucros 
das consLrucçi:ic~, cutrc os limites de doze 11 dezeseis por ceu!o, 
calculado~ snbre o custo das mesmas, quc s~ r•egulara pelo IJU8 
goralmeittc ~o paga na~ obras !cilas pm: administrat;iío,. e 

·dando outl'ns ·providência_ ii- ( ria. Commi~sao clt! Justiça ~ Le~. 
uislà.çãfJ, pal'cc'til' n. 2311, ele 1922): · · ·.· 

'2•. discussão da proposição da ·Gamara dos. Dcput!!.dos 
n. 1'02, de 1922, que abt·e. pc.ló 1\!inis'tqrio .da l!'azcnda, o m·e
dito especial de !J :050$2!!1.. Jllll'll occor•rQr ao pagamento do 
q1.w é d.wirliJ uu Dr·. Augusto· Huddo'ck Lobo c nutros, cm vir..; 
•tudo d~· sentent~a ',judiciaria I c.om pal'cccl' {avol'avcl da ,Com-
missão de Fina11ças, n. 327, de_ 1922)'; · · 

. 2' cliscussiío da proposi1;ão. ela··. Camar·a dos . De:puf!.tclos 
n. 116,. de 1022. que ubrl:', [leio 1\finisl.erio 'da Fazenda, o cre
dito especial de 68:728/ii-!!!2, para pagumcnlo do que ó devl~o 
ao. hnchat·cJ J?auslo P~\chcco .Tordiie, cm virtude· tla Sllntcnca. 
.il.ldiciaria (com }JW'IJCCI' tcwçll'avel da Commissüo·.dc Finança~, 
n. 330, de 1922); \ · 
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2' 'dtscnssão da proposil:ão da Carnartl dos ber,mtadós 
n. 126, de 1922, considerando 'de ulilid!l'dc ,Publica a El!cula de 
Commcrcio ChrisLovão Colnrnbo de. Ptracteaba. (cmn ,r,o.rer:l!r 

.fa:vol•ave/ .. da Uo;mmissão de Just·iça e J .. egislaçãu, n~ 348, de · 
·1922); ' ' ,· ' ' ' ' ' 

2" di:ícus~ão · da proposioil.o 'da , CO:mara. · dos . Doputa.dós , 
n·. IH, de 1922, dec.Jaundo de utilidade publica a Ac!Wilmia 
Commcrcial «Mercttrio~, de S. Paulo , (com pa1•eçe1• favtJraval 
dtt Cummissão. de Justiça e J;.cuislarjão, n .. 949, de ·t922); · 

· · · 2" discus~iío · ua proposição da··. Ç~mara · dnH~ Deputados· 
n. , U3, de 1922; · declarando de · ,utthdade pubhca .a Asso
cia cão dos Empregados do Commermo, de S. Paulo. (com pa7·e
cer {avo1·o:vel da Commissão de Ju~tir;a e Legislação, n. 350, 
de 192·2) · · · · · · 1 • •• 
• . ', • t ' • ' . . • . 

. 2' discussão da· proposicil.o:·da Gamara dos Depu Lados 
n. 133, de 1922, que abre, pelo Ministerio da Fazenda. o crc.:. 
dito especial de '' :168$875, para oceorrer ao pagamento de
'vido a AlfredO Hyppolit<i Estruo, em vírtul)e• do ~cntenca ju
diciaria (com 1>a1·ecer {avoravel dq Cammissão de Finanças, 

•>:JQ d. 19~Q) . . ' ' ' ' . n. ti .. , e .v;; ; · T _ , •• • • • •• ~ • -., • • 

· · 3' discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n. 63, de 1922, qúc abre, pelo. Ministerio da. Justfca e. Nego.
cio8 Interiores,· o credito especial ·de 1 :426$209. para paga:
mcnto ao Dr. Octayio Kelly, .. ·juiz. fed~ral da · 2• Vara, nos 

. termos do deci•eto n. ''·' 831, de 1921 (com parece,r (avoral>el 
:d,a Com.m'issão de Finança~, n. 2'29, de .1922); 

2• discussão do projecto do Senado n. 38; de 1922, au
toi'izando o Governo a abrir o credito especial de 120:oo:ol!!, 
para,·.com o auxilio de .80.:000$, fornecidos pelo Governo,.do . 
Estado de Matlo Grosso, manda)' .. conatruir uma linha tele- .. 
grnphica da estação de Siío' Lourenco á. villa de Santa Rita . 
do Araguaya, no limite com o de Goyaz (com. parecer favo-. 
l'ilvel da Cómmissão tle. F·inanças, n. 855, de 1922); . , 

. Continuação da 3' di~cuHRiío. da. proposicãÓ da Cnmara dos ·. · 
Deputados n. 33; de 1922; ll'lltOrJzando o Governo a emprestar 
ú~ empresas nacionaes que .explorem . a industria da mlidcira 

. ·af.fl !1 importaneia .do 75 o/o dl)s . seus eapitaes; mediante ga .•. 
. rantta hypothccaria, ·juros de 5 0/D . . e por prazo ,de 10 .rumos 
·,(co'm )JarcceJ'.,:tla CO'Inmissão de Finanças favoi•avel 'a. urna· c. 
con,trm•io n t!ufl•as, das ;ente!!das ·ap!esentadas, :v.elo Sr .. Alf!'cdo 
Clltlf, n. 350, de. 1922), · · · , ?D::,. , · , , . 

.. ·. . 2• discussão. da p1~oposic;ão. da Camar~i·;dos Deputados 
. li: 1~2, de 1922, concedendo 1í viuva do ex-Senador· Joaquim 

.R1bem!. Çlonçalve.s ·a pbnsão mensal dó 400$,. co~ t•evcrsão ás 
·.· ,;un~ ftlhas. s9lf.~tras, n~ caso. de morte· (com pa1~eçer tavo1·a-
, ·velda.Comn~tssao de Ftna.nças, n. 803, de 1922); . · 

·. ~· discussão da propo8icão chi · Co:mara dos Deputados 
.n .. 1.10, de 1922, que autoriza p Gnvcrno·11 abrir, poi'o 'Minis
IJH'JO ria Jus~.ica e .Negocias InterioT'es, um credito rle t·éi.>· 
:!llO :000$ para n consf.rucciio da filial do Insf.ituto ·Oswaldo 
(.:l'UZ,,mo M~ra11hão e ,dispondo spbrc a cxccuciío da.loj,·nume~, 
po. 4.381 A, de 1922 (com pm:acer tavo1•avel da Commis.são Jlc 
emanças, n. 361i, f!J.2'2) i . ' . 

~ ' 

. 
. . .' 



2• discussão da ·pJ•oposi~üo da éamara dos · Deputados 
n. 10:1, de :1922, que abre, pelo Minislcrio da Fazenda; o cre
dito· especial de 6:5:15$299, para pagamento do que ó devido 
a. Dcmetrío do :Souza 'feixeil·a, em virtude de sentonca judi-

' ciaria (com pa1·eecr · {avoravel da Commissáo àe Finanças, 
\ ., 3'~6 't{n 1 1J'll~')' ' ' · 

\ \ llt. f1tl , too ;' !W~· J ' ' ' ' ' . . . . ', \ ·, 

Continuacüo da 2• d'iscussüo da ·proposição da Camara 
dos· Depu lados n. 4!l, ·de 1922, relevando a pres~ipcão ·em . 
'que cahiram. os saldos das subvcncões votadas, cm :1913 A 

· 1!114.,.' para a Ji'armldade de Direito de Recife· (co·m pa1·ecer · 
. ' da 'Commissãn de. Finanças (avoravel d PI'Oposição e tiS emen,. ' 

r.!ci.1. ap1•esentaclas pel~ Sr. Irine,u Machado; n; 357, de #922,); 
. Continuação da 3', di~cussão, da proposicão da Cama1·a 

do~ Deputados n. úS. de 1922,· modlficatido as penas ·estabc-
. lccidas nos arts. 116 e 117 do Codigo Penal Militar (com 
. timenda ~slf.bi:titutiva da· Com missão. de Mm~inha e GUCl'1'U a 

parecer• (avoi•avel, ern pm•te, da de Justiça e Legislação, n. 346, 
tk 1922') ; ' . . ; . . . 

Discussão unica da 'pJ•oposi~ão da Camara do$ Deputado~ · 
n> 136, de 1922, ·que approva a Convenção especial de tra
J:cgo mutuo telegraphico e .l'lldiotelegraphico entre o Brasil 
c. a Bolivia, assignada em 2· .de maio. de 1918 (com parecer 
(twm·avr:l da Cum.missão ·de Diplomacia e Trata.dos, n • . 980, 
de ·19i2); ,· · . . . . 

' (' , - ' I j ' 

2' discus~ão da proposição da·· Camar~,~o dos Deputados 
·. n. 114, de i 922, que concede á Universidade· do Rio de .Ja
.nciJ·o a subvcnQão ·especial e annual de. 50:000$. para a fun
t.laciio c manutenção .. de ·um Instituto FJ•anco-Brasileiro d(1 
nlf.a cultnra scíenf.il'íea e lilleraría (com. pa1•eceres .{aVOl'avais 
. das Crmtmissõ.e.1· de tn.vtrucção PttbUca. e de Finanças n. 389, 
de 19~2); . . · · . · · .. ·.• , . . : 

.. z<. discussão da . propusi~iío da t:amara dos Deput.acios 
n. 151, ·do. 1922,.aut,orizando o Governo a abrir, pelo 1\linis
l('lio da Fazenda, um credito n~ ,lmportanpla de ·f~0:000$000, 
~Jara pagamento do quo é dcvtdo ao Dr. Valentlm Antamo 
·<:a Rocha. Bittenconrt .. (com. parecer {oooravol da· Commio·são 
fie. Jo'·ir.a11ças, n.; 382,. de 4922); · .· , .· . 
' • 2• :. discussão da pJ•oposlcão. tla Camara dós Deputados 
n, ·157, de. 1922, cweândo, o logat· do escrivão criminal ll•J 
. iuizo fedoi·al .·do~ Estados do S, Paulo,. Minas Geraes, Ballia. 
I•crnambúco, Rio ·de Janeiro, Parú c Cearú c dando oritra~ 
providencias (com. 1ltl1'cccres (awn·a·veis. das · Com missões · rlc.. 
Lénislação e de Finanças, li. 37·1, de 1922) ; 

· 2'' discussão .. da proposição' da · Camií1•a do~ Deputárlos 
11 •. Hi2. do 19.22, autorizando o Governo i a abrir, pelo Minis-

. tcrlo da Viaciio c Obt•as Publicas, o credito especial de rúi~ 
97 :M0$270, pàrn occoi'rcr no pagamento devido aos ompro
gactos .da Adminlstracão dos Correios do Maranhão (com. pa
i•ct:c1' '(avora·vcl du. Cow.mi.Y.w1o.de F'lnanças, n. 305, de '192~·;; 

· 3' discussão . dli proposicão dn . Cnmaru dos Deputu•1noJ\. 
n. 09, .de 1022, que ubJ•e, pelo Minisl.crio 'do Intc!'ÍOI', o crn
tli!o ospecial do 4 :!!47$180, para pagamento a Alexandra Cnz~u
ni. l'{lr . f!JrnccimenLos 1'eit<ts ao InsLiluto Electra Tccnmcq 

. ' 

. ; . 

• . 

. . 
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(I)Uin emenda aa Cpmrnissiio de l•'inanÇas,.parecer n. as,;, 
de 1922); 

' ' . . . 
a• discUSSliO da Pl'O{lOSil;fiu úa . Cnmara úos Deputados· 

11. 8:.!, de I 022, que abt•e, pelo Ministerio .da 'Fazenda, o Cl'll·· 
dito ·e~pccial úc 1ü :6Hi.$51;t, para occol'l'Cl' ao pagamento tlo . 
q1~e é devido a ,D: 1\lariauna de Cas!ilhos Burala c ~eus fiiii'J:', 
O til Vil'!udc do ~ell(CIICil-: judiciaria (CtJ'IIt pa·l'cCel' (aV01'a·vcl 1/a 
Cmmnísstio de Finanças, n • .272, ele 1922) ; · . · . . ' . 

. . ~~· rliscu~são .. da .. In~uposi,;ãu da· Caiuul'a dos DepuLucios · 
n. Hlti, de' 1022; conecllímdo a D.- Auiia>Nuncs.-Nascimlltll•:t, 
·:it":a LI o ex-DcpulaLio á-·ConslituinLc 1\C!lUblicuua, Dr. All!
xan,!rc Cassiano do Nascimento, ·c ás suas. filha~ cnH]llunLo 
wll.cu·us, uma 'pensão mensal úc 500$000 (co1il ·parçccl' (Rvo-
l'tii:c! da Cmrmrissiio de F·inanças; Jl,-;/.87, de -/!Jl/.2); ~ · 

' ' 

:J" LliscÚs8ito . da .pt·oposii;.ão da. Cumara dos DopÚLados 
rt, 10'1, Llo .1!122, .autorizando .o· pagamculu Llôs cufl'!Ql'Otnis;;os 
llc rcconscanumLo · corrdspoudenlc aos · exercícios i:lo. lU20 e 
1\121. com u!:l ~alLios dos ct·cditos rcvigol'Udos e relativo~ l\03 
a.llildido8 ·exercidos (com rwreccl' (a·vm•avel ela Cornmissiío iLIJ 
i''ma'li.ra8, -u. 228, de t92-2) ; · ' . . 

. . . ' '· . . 

2' díscussrio da J)roposíi;ão da Gamara dos Deputados .
n; Sl\, ·de 1022, uutoí·izando ·a abertura dos credilos. cspllciae~ 
dtd3 :289$ ·u ü :235$020, ·para :(l!lgamenlo de despczas, cm 
1 U21J, com alimcn.Lacão c· roupas do. Hospital de S. Sobustiüo 
{cu114 p~u·ccer (avm·avd úa. Commís8iío ·de I<'úturlças, 11. :19:1, 
d~ •f 11~2) ; -

2• dís~u8srro · da pr~posi~:ão da Camara ~dos DoJm!ad()s 
ti .. :134,'de 11>22, i'ixando cm doze onmnero do acadoniicos· ln
temos do HospitaL CchLral do. )]:xcrcito c dando outras JJ!'O-: 
''ic(cncias (com. p'm•eccl' (rivoravel· du CQ11illtÍ81!Üo de Finatn(~â8, , 
·11. :JGi, tle 19:!2); · • · 

. Discu~são unic;x da emenda do· Senado, .rejeitada peh~ 
. Cam:u·a doti Depula1losl â proilos.icão n. 21\J, ·do I92i, que es·
. tende 11 divcrsosofficiacs r~íormados, com ;~erviços dc guerra, 
. o !iolúo üu labclla A, da lct n, 2. 290, do i ::I de dezembro de 
1V:W (coín JlarccCI' contrario dtt CtJII!missiio de li'inançt!S, n. :1911, 
d11 'IIJ22) ; I . 

Discussilo ~niea da emenda dn. Cunlaút dos DcíJU!ados nn 
pt·n.iecto do Senado n.. H, de 1920;-quc t•cc~hccc de ulilídudu 
publica a Associa~:ão Brasileit•a ,dc~-.Cirut•gioes !Dcnlislus (com 

-U}ni'I!Cel' fa·voravcl da Cornmisstio 'd:ii~lustir,a e Leyislação, n. :.142, 
'di! f 112:!) ; ' :.'' . . . - ' . - ' . 

- 2; discussão du: Jll'Oilosil)ão da . Gamara· dos Deputados 
n, .' 137, de 1 ~2:!, ,aul.oriza,J;~do o G?vm•no a ahr!t', 'Pelo ~!inis
t.erw da Just1ca o. Ncgoc10s InteriOres, . .o crcdtlo cspccml !lo 
ti!l:·i:!G$880, para liqnidar;ão da 'divi<la da União ilOJU .LeoH· 
Hil•r,,:k, proveniente da occupacão por forr,:as do· Excrctlo. e 

.·l'l'I)J'cituru do Am·u rle um immovcl de suu propriedade, s1f,o 
em .1\io Brtmco; 'l'crt'ilot•io do Acré (com frarc:cel' fa·IJOI'a·vel d'u 

'C,Jmmissiiu tle Finan(•us, n. 397, de 11122); 
Discussão unira do \·Ho do .Prefeito do iDisLriclu ]1cdaral, 

· n. í92, de 1Q22, ti 1:csolp~rLo do: .Co):lscllro MunicirJul ·que cqui-
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pn,rn. aM veneimento~ cl:\ pl'OI'essc.ra do cnr~o de r.dn!)lncão 
ria Escola .Pn11ln de l!'i'Ünl.in os da professora rio (lr.srnho ·ri !I 
mosmn Escola (com Jlllrr.r:"cr f.ll'1111'ario tia Com.m'is.111o dr. Cmi-
,y, iluicüo, n. 249, di! 1.932); · 

. 2' discussão da proposioüo rla Cnmara (los Deputados, 
n. !lj,. rio I 022, .uuc nhJ•c, ·pelo Míni~l.el'io da Agricull.ma, rn
(111.91.1·ia n Commer·cio, o credito especial rlc 4:200$, ouro, para 
pngamenlo do lll'Cillio rlf! viagom conferido a Israf!l. Pinheiro 
. r'ln. Silva, cx-alumno ela OE..;;coln de Minas do Om·o Prflto r I'OW 
2;a;•,;c-.;;· (uvrn'tl'IN!l da Cr,mm.i.<.ltiO de Finalll:.,as. u. 2S/; ele 1922); 

2• discussão rln pr•opo~icão da Camara dos. Deputados, ' 
n .. 1 :!0, rl1.• Jf122, nnl.nr·izando o ':nvrrno. a nbr'ir·, pP.Io Minisle
rio fia .Tr,rRI.íca c :Neg.oeios Interiores; o . crr{lifo especial de · 
,fl30tll, pm·n cceor'l'úl', no pagamento da ponsiio concf'didn ao 
gunr'rln civil. rle·1' clas~e Augusto .Moreira da Fonseca (erl'm 
vw·ecC1' favoJ:arel rla Commíso~till ele Finanra.Y~ n. 36!;, de 19'22). 

.. r;r.vnnl.n-i:n n sr~sií'o (ts '17 horas c 30. minutos, . ' ' 

. 'I • 

,· 
. ' 

. '• . ·-, 

·' ... 

i40' SESSÃO, EM . 23 DE DEZEM:SRIO DE t.!l 122· -'· /. .: . 
... 

PRP.RIDENCI.\ DO. SR, T~STACIO COIMBRA, PRESIDENTE 
. . ~ 

' · A'.~ ·13 112 ·horas al:íre-se 'a 8Cssão, a que conco·rram· og ' 
Sr.~. A. Azei'f'do, Abdin!l :N•1ves, .Hermenegildo de. Morn·cs, Men- ' 

· tlon~n 1\lnrlin~. Silvr.rio Nery, Lopes -Gonça:lvn;;, La,nro So•.h·~ .. 
Justo Ohr.rmont, Ilidio do Hr·nsil; Goda[rP.do Vi·nnnn, Jos1!· Eu· 
zebio, Co~l.n Rorlrignrs, Brnjam'in Barroso, Eloy de Souza, ,João 
Lyrn. Tobias Mont.eil•n, Antonirr Massa, Mnnocl Borba, .Euscbio 
de Andrade, .Gon~nlo Rollember•g, Siqneim de Menezes, An.tonio 
lfon iz, BerrinNJi.no Monl.ei ro, OlrJr•onymo Monteiro, Nilo Pccan'hn, · 
Jl:niilo do l~r·rinl.in, SnmpaJo Corrên, Irineu Machado, Bcrnnrrlo 
Monteiro, Adolpho Gordo. Alfr•f'do ElJi;;, ·Alvaro_ d() Cnr·vnlho, 
Luiz Adolpho, ,José Murf.lnho, Ramos Caindo, Olngario Pinf.<',, 
Cnrlns Cnvnlcnrili, Genoro~o Mnrqtws, Ml'on~o Camnrgo, Laurr1 
Müllrr•, Vidnl Ramo~. Fo!ippe Schmidt., . Soare~ dos .Santos, 
Cnt•ln8 Dnr•ho:;a o Vesptfcio rli! Abreu (~15). . · 
. · Deixam do r.omparecer, com _cnusn Ju~f.fficndn, os Srs. 
· A.nfonino Froirr•, João '11hom•I,-Carllflh•o da Cunha, Rosne Silva, 
Arnu,in G6e~ .. 1\Joniz Sodrt., Jlu;v Barbosa, .Marcílio ile Lnccrd:., 
Modü~lo Lonl, Mi;;unl de Carvalho e.frnncrsco Salle~ (H). · 

i 

. E' Hrln, Jlosln om discus;;iio, 11 ~rm rlrbal!t npprovndn a 
netn dn -snssiln ante ri o r. . . '. 

O Sr. i" Secretario dai conl.n do ;;rgninta · 

EXPEDIENT.E 
Orr'icio do Sr. 1" Sccr·otario da r.amarn dos .Dcputndqs, re· 

n1eltondo n seguinte 
PROPOSIÇÃO 

·N, 18~ - 1!122 
O ConsJ•osso Nncinnnl rMo!'i•f1: 

. Art.ig-n unico, Fira o 'P~.dcT' Exr.cnl ivo 
pe'Jo. i.\linistorio da Fazenda, o .. credito 

nut.orizncio a abrir, 
e$pecial -de z:éis 

. ' 

,. 

. ·' 

' . 

. '' ·,·. 

;. ; 1 
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Al'INAEB DO SENADO 

1.296 :(1;90$8li4, papel, e !)< :000$; ouro, 'vara attender ao· ,p&..o 
gamenlo do dividas do exerci cios findos; revogadas âs dispo-
sições om contrario. · · · 

. I 

· CamnJ•a dos DepuLa:do~. 22 de dezembro do 1!JI22. - Ar~ 
nul,fo · Rndriatw.v de Azcvr.do. Presidente:·-. José Auuusto · Be
zerra de Medei1•o.~, 1• Secretario. -. Per~ro da Co,9ta Rcao, 2• 
Secrelario. -A' Commissüo de Financas.· . · • 

. O .sr. 2• Secretario procede á·.l~it:ura dos seguinte~ 
•' .,, '' \ 

PARECERES· 

· N .. ~13 .- 1922 

' · O capitão-t.onen~e 'r.ommissario da Armada Antonio Cab.ral 
de Lacci•cln soJi.citn' fio 'Cqngrcsso 'Nacional contagem do temp.o I' 
om qu c se1•viu como funccionnrio federal, ·só para o effeflo da · 
reforma. A honrada Comínissilo de Justiça e Legislação di.:: 
gnou-sc requcr~r audiencia da Commissão de Marinha e Guer~ 
ra, antes de formulat' o ·s~u parecer. . .. · · ... ·. 
. Esta Comm.issão,, compulsando o que existe sobre o as- · 

• · sumpto, .não encontrou .nenhuma lei· que determine . taxativa 
·· c clnramen~e a .contagem do Lcmpo' ao .militar .que .haja desem-

.t · penhàdo cargo publico civil, mesmo. só mente para a reforma·. 
Entretanto, casos ha cm que, para a. ref.ormn, c~ ta contagem 
tem sido feita na Marinha e no Exercito, Os tres casos citados 
pelo peticionaria,. authcnticados ·pelas certidões juntas,· depen
deram de' Aviso do ministro da· Marinha, depois. de consulta 

.· fci.til.. ao Almirantado,·muittJ habil ·para falar· sobre questõe~ 
technicas·. . . . . , . . ·. 

· No Exorcit.o encontra-se o aviso de .. Í5· de ,julho de 190[ ·· 
mandando conLar, sómente para a ·reforma, como tempo .. do , 

· ~erviço, o periodo em que um tenente .medico .âerviu. na QIJB• 
Iirladu de medico adjunto, funcção federal, mas puramente ci· 

· '~ii. E mais ainda, a resolução de i6.de. ínaio da 1906 manda 
contar, para a reforma c concessão do meio soldo, .r1 tempo. de 
Rcrvico que os officiaes mediCas, e pharmaceuticos'do Exercito 

.. 
1 

tenhárn prestado c'omo, adjuntos. . .. · . . . .. · · ·. · · ' 
·.· Em face do .exposto, só .encontramos disposilivos que rnan~ 

dam· contar tempo .do .funllção civil nos militaccs,, do Exercito·, 
sól)'lente phârn1aceuticos· o medicas, da Marinha apenas eorn~· 
missarias ·. · ·. . · . . . . ,.:·., . · · 

Remdntando, ~por~m,1 a épocas. n1ais àf.ns'tadas,.'encontrÍI· 
mos o alvará de 1' de mart;o de 17:57. decln~~rjdo que o. temp9 
de serviço para qualquer c(feito .. , só com.eça . a ser contad·'l 
depois de f 5 annos de.. idade. · . · · . · ' , . · . : . . 

O decreto n. 1.021, de ü do ,iulho ele 1859, diz: ·~Aos offi
. chies do Exercito· .o da Armada se contará para ·a reforma e 
condecorações do Habito d'Aviz, o tempo qtle, a,ntcs. de fazerem 
pal'te do mesmo Exercito o Armada,. bem ~erv1ram como pra
f)US do Corpo de Municipnos Permanentes da Côrte ou em outro 
qualquer. corpo policitll, militnrmcnl.o .organizado, quer na 
C:ôrto, quer nas Provin'cias". Donde se vil que, pelo, alvará, es
t.nva csl.ubelccidn a· origem da contagem de tempo, 1!i· unnos 
rlfJ irJnde, 'para q).talqucr serviço, inclustve, pois, o milHar. 

O decreto do G de julho de 1850, não se opp. •ndo áquella 
contagem,. porqtiP. nenhum!\ referencia ll ena fa1,: estabelece 

' . . \ 

. . :·. 
'",. _, I ' ·' .. .. 
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que e lia deve ser feita ·aos officiaes do Exercito· e da Armada 
. que antes tiveram ·praça na policia da ·corto e das Provin
' .elas; Entretanto,, tlio velha doutrina sof!reu modificação no 
\ regulamento dé 27. de fevereiro de 1875, que eatabeleceu ser 
· o ,tempo de serviço militar contado só depois dos 19 anuos de 

'd d ' ' 1 a e ... · . . · .. · · 
A lei n. 2.350, de 3.1 de dezembro de 1910, .. estabelece, ar

tigo 95: "A aposentadoria dos fnncc.ionarios publicos e magis
ti·ados da União será dada com' as vantagens do cargo que es
tiWJ'Bm 1\lrP.rllAnrlo .ha lTm anno, fimtnrlo rnrluzido. a esse mesmo 
poriodo o prazo . para que possam· ser applicadas ao . aposen
tado as 'vantagens das f.abellas que augmentaram .os· venci
mcnf.os c ,,erá contad.o o te,mp,o inte(Jral dos serviços pre.,ta:. · 
dos ~cm. cm•pos. locaes, p,rovmctaes ou estaduae.Y, (Jeraes e fe
dc'rae.,, i'lidtstinctamentc; Diante disso, o Ministro da Guerra -
que falia, como. ·os demais; em nome do Presidente da Repu
blica, fez publicar em Boletim do Exercito o àviso de. 28 dr 
,iunho de 1912, dizendo serem applicadas aos militares a~ 
vantagens desta lei.· Logo, aos 111ilitares, na reforma, á . se- · 
mclhanca dos civis na aposentadoria, sm·d contado· o -tempo 
inte(Jral tlQs. sm•viços ''prestados em' car(Jps locaes; provinciae.v 
.ou estaduaes,. 11eraes e (ederaes, indistinctamente. 

. Como "vemos, só' avisos ou intérprataçõos de leis é. que 
. mandam contar o tempo. do ~crviC!': cm cargo· civil, exerci~o. 
antes da praça, antes do serv1ço nu h !.ar; · 
· · Não h a uma lei tratando expressamente do. caso. Quando 
uma lei se' refere á contagem do tempo ao funccionario pu
blico, mesmo as de mais actualidade. com se.ia a de n. 3.089, 
de 8 de ,ianeiro de 1916, parece dcixa.v. propositalmente, es
quecida a hypothesa do militar contar o · tempo do · cargo. 
civil quo exercera antes da praca. Est:c esquecimento é 
perfeitamenl e Justificado, pois que só . o official é que faz 
profissão militar e este é .incnrporado ao Exercito c á .Ar
mada, por int.ermedio das escolas respectivas. onde os .i avens 
ingressam aos· 16 annos · de· irlade, :em que nenhum cirladiío 
pódc exercer cargo publico ... · Não foi, portanto, prevista a 
hypot.hese dos commissarios da· Armada c do Exercito, nem 
·dos medicas e mesmo alguns nfficiaes combatentes das duns · 
corppracões que , hajam. prestado . servioos federaes ou . es
tadunes, nnl es ou depois da primOTra praca. Estes serv1co~. 
como·~ é chio, não deixam dn ser apurarias como tempo util 
para a reforma ob · aposentadoria. · · ,: · • ·· 

Do exposto, verificfl.::sc que,· falha; como é, a .legislaclio 
neste ·ponto, mais ·ao Congresso do que ao Executivo, cabe 

. dar solução real o positiva a tndi>s os caso's e hypol.heses aos 
quaes se impõo uma medida , legislat.ivn. ·. · • · 
· Eis quanto · póde_ ·rlizcl' a· Commissã'o· de Marinha e 
Guerra, para corrP.~pondor. conrlignamontr. á honra ria nu
fliencia pedida peln illusl.rc Cnmmissãn dn .Tnsl.iça e LcgiA~ 
la~i'ío Social sobro o delicado assi.Jmpl.o. -
· Sala das' !wssõcs ria Commisgão, em. 22 de dczembt•o do 

· 1922. -A. Jndio do Bra.çil, Presirlenf,n. - Lauro Snd1•é. -
Ben,iam.in Barro.~o. Relator. - Cm·los Cmmlcan.ti. -· Jo.w! Sl
. qu.eira rle }fmie:es • .;._'A' Com missão d<' Finan~aA. 

. . . 

N. 414 - 1922 

A Comm1~são rle Marinha r Guerrn. :1 qual foi rlislrilmirlo· 
pnra. cmiltir PIH'eccr o. projecto dn Cnmnrn dos. Deputados, 

\ I'. 
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ri, 350, do corrente nnno, autorizando o Poder Executivo a 
:promover no posto de· 2' tencnlo da Policia Milita!" da Capital 
.!federal, reformando-o logo on). seguida, lodo o sargento que 
fôr ferido o fique invalido cm servico, apreciando devidamC1ll.e 
os justos motivos que ampat•am o pro.Jecl.o, nenhuma ob jec
ção teria a apresentar si não fôra, na .redacção, o csqtic.ci-

• menl.o Pm que ficara, no caso concreto, .occorrido com o :'l" sar
gt>nl.o Alfredo Pereira de Almeida, o nomo deste infeliz ser
vido'r. Esl.á c !I e consignado inLrJiramcntc no primitivo pro-

··· · . jecto da. Cnmnrn, n. 51!l.A, de 192!. ·· · · .. ·... . .· 
1 A illust.rc · Commissão do l!'inancas da Camnra, dcse,iosa 

de. faz é r obra dr ·equidade, ·general! sou .vor tal fórma n pro
. posição, tornando a8 providencias nella coríl.idas extensivas 

l)os demais sargcnt.o.s da mcsma_'milicia em con~lições irlent.icas 
, ás do sargent.o Permra tle Almeula, que lhe 01mtlm ·o nome no 

subsl.il.ut.ivo que aprr.senlou. E. como isso possa. trazer em
baraços .futuros ao dilo sargento. que. deu origem ao pro,iecto, 
:pela lastimavel occurrencia rle que foi victima, resultando. sua 
u~valil:!ez para o serviço activo, pensa a .. Commissílo de .Ma
rmha .c Guerra, em~commum accllrdo de 1déas com a Camara, 
.tornar mais explicito o pensnmento-d~lfJuella 'Casa co.m o se-
guinte' substitutivo: . . · . · · . . 

Ar!.. 1." Fica· o Poder Executivo autorizado ·a promover . 
. ao post.o de 2"-lenenl.e na Policia 1\Hlit.ar da Capital ·Federal, 
reformando-o logo em seguida, o 3" sargento Alfredo· Pereira· 
de. Almeida, inul.ilizado por ferimentos recebidos em· objecto 
do servico profissional. . . . · · . . · · · 

Ar!.. 2.' A~. vantagens do nrt. .1• são extensivas a todos · 
os sargentos dn mesma milicia com os qunes tenham occorrido 
ou venham a occorrer · circumstnncins iclenlicas que os · in
lltilizem pat:n o sr.rviço activo. 

Art. 3." Revogam-se ns disposicões cm contrario . 
. · Sala das séssões ila Commissão,, em 21' de dezembro de 

1922. - .4.. Jndio do. Brasil,. Presidente. - 'Ben;iamin ·Bar
roso; Relàtor. - Ca1•loi Cavalcanti • ..:.. Làuro Sodré. - José 
de Siqueira Mene::es ... · 

N. 415 - t!l22 
, ' ' . . , ' . • • I .. ·. 

A propo.~icã'o da Camnra dos Deputados', n. '79, de 1920, 
submett.irla no corrente nnno, novnmentEJ, no estudo da Com
missão· ·de Finanças, ncompaf!hncln , das ini'ormacü.r,s . pedi~as 
pelo Senado ao Poder· Execu1.1vo, concedo ao .mnrmheiro m
:vlilido e asvlndo Manoel Goncnlvce de Sou1.n, n· p()rcepci1o dos· 

· vencimento~ pela lnhnlla cm vigor dos musicos de primeira 
classe qunnrlo a~ylados. · ·· · · , . · · . . 
. Por cssn!i inl'ormar,.õcs · conhr.ce ·àgorà n ·· Commisiliio que 
e.~sr mnrinhoh•t) l'oi alistado em H!Rl: •no cnt ão "Corpn dr. l\la
J'inheiros Jmporiaes", no qiial scrvilí~··como musico dn .rcspe
r.livn banda nll\ 1888, nnno nm que 'foi r.xclnido rio :mesmo . 
Cor/)o, c_!lm bni~n do snrvioo P,OJ' incapa~Jidndc P.hysicn; com 
dec arn~ao ri!' nao · porlrr angnrJal' os me1os de VIda, por ter, 
.ir1 soffrendo Cios olhos, crgnrlo rio torlo qunnrlo.lomnva parte 
com n sua banda rm ,uma tocata no I hrni.J'O "Sfio · Pedt·o de 
Alennlnrn", conde então se l'rslc.invR n nboliqiío ela escrnvnturn. 

Que, t\ visln rlnsta sua invnlirlez. t'o1 elle incluido no 
Asylo ele Invalidas ela Patrin, pr.rcebel)_do o. soldo .mensal de 

e 

' 
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' . 1"' I.' ]' • I - . . ·I·~· que ,, "pocn cn )lU aos mnswos r e sua corpornçuo c rnn1s 
·o valor ela rncão diuriu, ·I) que. nas condições. desse asyhulo, 
isto 1\, rlc mm'inhciro musico, não nxisl.r nut.ro .no asylo~ . 

· A .proposiciio nos termos cm que cslú ·redigida concrrle 
a r;;se· invalido, l.ão rluramenLe inl'clicil.arlo, a,rlii'l'erenca cnl.!'c 
o -soldo .elo cnl.ãn, que percebiam os marinheil'os musicas asy
Jarlos; e n .sol(IO . a~l.ual_ do marinheiro musico r.le primeira 
classe na .mesma Sll.unouo, uma vez que os venc1mont.os dos 1 · 
n~yhldos ·são consl.iluidos sóme11tc poJo ·soldo. int.rgral que 
.~.:-""~-.. ·- ...... .. ~,.: •• :..1 ... ·~1 ... - ... .......... , ........ ~ ... _,.,..:: .... .. J: ... r;,.. _ _. 
l-UUhUU ti" t.LUL.tV·JUüll,. eU t'CUIH Ud ~lt.\{tUI 11114 lüo ·· • :·• , 

. A t.nhella ·dos vencimentos nctunr.s, consignando para os 
mnsicns de 1'' classe n soldo mensal rir .H4$, o hcnr.ficio que 
virá a\ll'r.r·ir o asylarlo cm. que~tão será 'rlc 100$ mensaes. . 
·. Nestas condioões c at.t cndenrlo' ;í circumst ancia especial 
que obrigou A exclusão rles~r marinheiro rio sorvico uclivo 
e determinou o s.eu ·asylamento, é a CommisRão ele Financas 
de parecer qur. a proposieüo Sf.'.ia approvarla. . . · 

Sala elas Com missões, 22 dr. dezemhro de 1922. - Alf;•edo 
El/i.q, Presirlenl.f). · -. Fe'li)lpe Schrnidt. -· . Lnw·o Miill.er. ·- . 
Be1·nardo lllonteii'O, - Jo,çé .Eu:ellio. -. Ju,qto Cltermont. -
Sampaio·Cor•rêa. - Jot1o L1Jra. - Vespúcio ele Abreu. · 
. . ·, ... · ' ' .. , . '. •,. / ' " ·, 

·PROPOSIÇ.'\0 DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 79"0~ 19.20,· A QUE SE. 
• · ' R~PF.aE O PARECER SUPRA ' 

O Congresso Nacional decreta: .· 
· Artigo· unico. A~- marinheiro invalido Manoel Goncalves · 

de Souza fica concedida a. pt'rcepGão dos vencimentos dos 
musicas ·do primeira cla~sf.', pela lnbe'll:i em vjgor; revogadas 
as disposições cm contrario. · . 

\ . ' .. '' ' ~ . ' 

Camara. dos Depu lados, !lO ele agosto de 1920. Julio 
Bueno Bmndão, Pr!1sirlr.ntc. - .1. V. fie· Andrade Bezerra, 
1" Secretario. -. Oetrrcitio de Albuquerque, 2" Secretario. · 

N. 4'10 - Hl22 

Tómimrlo · eonhncimt'nto da mm1sag'em do Governo, de 5 
de setembro· últ.imo, n Cumara votou a proposição n. 145; 
dest.o anno, autorizando á abertura do cr()(lilo especial de 
596$129, ·para pag[(menlo, no pPriorlo de 2 de ngosl.o a :H de 
dezenibro r) o exrrcicio vigente, ria pensão a qur. tem· dir.cito 
o . ~·unJ•da civil . Antonio .José Fnrnanrlcs Filho, nos te·rmos 
da lei, . · 

A t:ommissão dn. Financas, rxaminando a referida pro
posi~ilo n. doc\lmr.ntns qur a ,acompnnhnm •. opina pcln con-
cessão rio crerliln. ' . 

· ·Sala· rias Con1níissõrs, 22 rir rlrzrmbi'O ele 1922 : . . -.4.l(redo 
Elli.ç, Prrsidl'nl.r.. - Jo.~rJ Eu.:ri/lio, Jlt'lator. - [,mo•n Miiller. 
-· Hm·nrmlo Monlci1'0,. - Jolio Lym., - Justo 'Ch.e1•mont. -

·~ - l'espucio de Aln•cu, · 

PROPDS!f:,\0 n,\ CAMAllt\ DOR DEPI,lTAnüfl ~. 145, DE. 1922, A QUE, 
. . ' 

. · All RF.PERE O PARF.f:Eil SIJPRA 

·O Congrr~so Nnr ionnl t•csolvr: 
. . Arl.igo ti nico. Ficn o Podm· Executivo autorizado a abrir, 
·))elo Ministerio da Jusliça e .Nes·ocios Interiores, o credito es-

, 
.. 

' ' 

\ 

.. ,,. 
' 

' ,. 
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i>Ücial de 5!J!l$12!l, pam pagamento, no per iodo de 2 d'e ngosto. 
11. 31' de rlezembro de 1922, da pensão a' que· t.em direito o 
g~arda .civil ,de 2" classe Ant.onin .José. :Fernandes Filho, em 
v!rl.udc do d 1sposl.o nos. arl.s. -1" da --lei n. 3. 605 de H dti 
rlozembPo de 1 !JiS, e 1'1-\ do regulamento approvado pelo rlc
Cl'rilo n. 13.878,. de H de novembt·o do 1919; .revo~adas as 
ri !~posições cm contrario. . . . . ·, . · 

· ·~ · Climara dos Deputados, 28 do noveinb~o de .1022. -· A·r
.. _ 11.ollo Rodl'llltt.e,., .de. A:evedo. ·~residente. ~ losé Augusto' Be.:. 

:en·a rlt? Jllerle1.ros1 1" Secretarw, • -, Co.,ta. J~eoo; 2" :secrrtar · 
-A imprimir. ' 

·N. 417 -··1922 

Em mesnagem 'do' .16 de setembro. ulj.imo,' o, Sr. Pre-' 
s irlenl.e da Hepublica solicil.on abertura· de um credito de 
SO :000$, supplement.ar á verba 36" do art .. 2" da lei n. 4. 555, 
ele 10' de agosto deste anno. · · · . . · . · . ' 

A mensagem do· Governo está acompanhada de unia ex . 
. pusicüo do Minist.ro d11. Just.iça e Negocias Interiores, , e rle 
uma ~emonst.rar;ilo organizada J)Cia'direct.orill de 'ConLabilirlndo 
elo !)lesmo minislcrio. ·. · · . .. · , 

· '1\ verba 3G' rlcstina-se a desposas com subst.il.uiçõcs; 1\lo.,. 
1. ivmlug por ·Ii c onça, ou decorrentes do dosompenho de com
missões,. ou ·rle designações, ou· actos do Ministro, quando niio 
hajn cmdilo proprio nas respectivas verbas. Foi clh~ ·.clot.arla 
para o corrente exercicio com a importancia de 100:000$000. 

' . Na proposição da Camam. nm estudo no Senado, a, rlo-
l.nç.iio para o exercicio vindouro é de 150:000.$, de accõrdo com 
ra. propnst.a do' Governo~ V ti-se, assim, que no corrente exer

.. 'eicio os dispcndios pni· conta ·da referida verba serão su
perim•es em 30·:.000$ ;í import.ancia calcularia para o t'ul.uro 
exercicio'. . · · . · . · . . · . · 

• 

·Não ha rluvida que a remuneraç.fio de certas subsl,ituiclles_ 
é inevilavel, mas na ma i o !'ia .rios casos la) não· succede .. Nilo 
se justifica, por exemplo,. c~ rias promoções. interinas em vir
tudo de licenças ou outros in)pedimcnlos t.emporarios, de 

- ·em presados. que .tenham i'uncr;õei! idcnl icas1 como ol't'iclaes ou. ·· · 
esc!'lpl.urar!os, el.c .. · · . . . . . . , : . : · · 

. Ao .. Poder Executivo compele JlrOVJdenclar para. ov1lar .· 
essa pral.ica injust.i!'icavel. e ,onm•osa ~os ·cofres publicas. . 

. Conm qUer quo so,ia a Commissãil do l~inancas, roconhc.
cmdo que. no credito solicit.arlo r-slfio inclurrlas quantias rles
t.innàas · ao pagamenln de suhsl.il.uiçõo·s de magistrados, 
membros do minislerio publico o, outros.,funccionar~s. cu,los 
cargos não podem: permanecer vagos,. se'm ·prc,iuizo do- ser
VÍGO, .rí do parocet· que so.ia approvarla a 'proposição da Cutnnra, 
n.' ·J 40, que autoriza o Oovcrno a abrir'. o referido .crcrlil.o. 
· Sala rins Commissõcs;· 22 de dezembro cjo 1922. ·-. Alfredo 
Ellis, Presid~nl.c. - Jn.~é Eu:r!bin, Rolal.ot•. - .Lam·o Müllm·. 
- Bm"''w.rdn llfonteil:o. - Jnl1n Dum·. -lrr.~tn C!r.e!'lnnnt. ·-
Ve,çprtcio de Abreu. , · 

PllOPDAlÇÃO ll.'\ C,\MAI\,\ DOS llllf>UTADOS N. 1~9, DE 1922, .A QUE SE 
REFERE O PARECER SU.f>RA ' 

' o Cnng1·esso Nacional resolve: 

.. 

'I. 

·A ri... 1." E' O:ulorizado o Presirlonl.o dn Republica a abrir. 
.... ' 

JlOlo l'linislorio da ~Tustiça c Negocias Interiores, o credito 
,, 

' ' 
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de 80:000$, supplemonlar á verba 3ü• do art. 2" dn: lei nu:.. 
mero 4 ,.555, de 10 do agosto de 1922. · .. · . 

ArL .2.• E' ignalment.c autorizado o Presidente da Repu
blica a abrir, pelo Ministerio elo lnf.criór, o cr'cdit.o especial 
de 3:108$, para pagamento de different•n de 'gral.ificaçüo arl
rlioional a cjue tem. direito o lachygrapho ·rlc 2" classe ela Sr!-

. crclurirl· da. Camura rlos Dcpnl.àdos .. rosé Marianno Carneiro. 
Lral, ·asRim rl.isfi•ihllirlo: 10% sobre· R:'~jOO$; em 1921, .10 o/o 
so!Jrc fO ;800$, e cm 1922, 10% sobre 1t.:AS0$000. 

ÀI'Í.. 3i'. Re'vogain~sc iis rlisposiç,ões em contrario', . ; . 
Camara dos Deputados, 28 rlc novembro de 1922; · -· Ar

no!{ o Rodrinues de Azevedo, Presidente.' - Jo.~li Aunu..,to 
Be~er1•a de ,1fedei1•os, 1" Secretario. ·-:- Costa Reoo, 2" Secre-
tario, .... _- .. ...... ~r,:.-~...... · .' 

'· 

N. 418- 1922 

A proposição da Camara, n .. 154, ·deste anno, declara ap
provado o contracto cclchrado· ent.rc o Ministcrió ela· Jusf.ica 

· c Negocios Int.criot'es: o Francisco J"opes do Assis Silva & 
Comp., para. a construccão. do esqueleto em cimento armado, 
alvenarias, coberturas, pisos,· fm·t·os; cupula, ,c!araboia, es
cadas, ,etc., para o novo edificin rlaGamara rlos·Dcputarlos ... 

A Commissão de 'Finanças examinando o •assumpto, opina 
. pela approvacão da referida proposição, que fo'i JUStificada· 

riaquella Casa rlà Congresso con} o parecer' abaixo tral}scripto: 
. .. "Em ofl'ioio sob n .. 2 .103, de 31 rle outubro proximo findo, 
communicou o Prcsirlcnl.e do Tribunal de Contas ú Camara dos 
Deputados haver aquclle· Tribunal. registrado, so/1 'PI'ote,çto, 
o contracto celollrarlo nos f.et·mos dn erlital publicado no Dia:rfo 
0/'{'iciál, datado rle: 25 do abt'il, para ri constr'ucc;ão elo csquc~ 
lrf.o, em cimento armado, elo edifício mandado construir para 
sédc de. suas sessões, por esta Casa. do Congresso Nacional. 
. Não pr·ovalecem, a nosso ver, as razÕC$ em qur se basca o . · 
pro(esto. · . . · · . . .. · 

.. O contracto em questão tom sen legitimo assento. no (Jr
crct.ó lçgislat.ivo n. · 4. 881 A; de !i rle rfezembr·n rio 1921. c, 
ainda, no ·decreto cio' 'F'odcr Exc)cutivà n: 15.51 !!, de 13 de ,junho 
de 1922,. que, para cxecucão daqUl~llr., abriu o crer!if.o au
torizado da: ÇJuanf.ia de seis mil contos, votada pam tlics obras . 

. •S.iío, assim, .evidentes os fnnclamentos lr.g::~e~ cm que as.: 
senta o. cimt.t•acto, resultante .de comurrcncia ~.,vblica, · rcali
ZIIicla soh a> cautelas o J'ormalirlnde~ r!opraxe. 

I '., , • 

I . .- ' . 

O d-irector Ro9ad'o, do Trilmnal de ContM, il~'sim o recp-
nhncou TlO S!~g'l!Íntc parecei': , . 

' . 
• ' 

.. 
"Pal'ecc-me que páde :sct• ordenado I) registro :lo 

contracto. ora cm exame, porque entendo que as duvi
das su~cif.adas não servem· para cmharncar o mesmo 
rcgistl'o, cl,csdo que lm o Cl'edil.o de. seis mil contog, 

. nbm'Lo pelo: decreto. d~ Poder ExecuL1yo !.1· 15.5.19, de 
13. "do corrente, cm vtrtudo do autnr1zar,uo .. conLlda nr, 
decreto do Poder Legislativo n. 4. 3·18 _A; de G de do
wmhro ele ·J 021, que constitue o prce()ll .. ~ '<~o:al para :. 
<;elebração .do contracto de que se trah." , . · 

. ' 

'• 

• 



,-

, Não se conformou com esLe parecer o Tribunal, e re~ 
cúSilNa o rr.g'isLt•o, fazendo-o, porém, afinal so7J protesto, em 
consoqucnc.ia de despacho do llrcsidente. da Hr.roublica, exa. 
l'nrlo em exposição do Minist.ro ·do Interior. . . 

Pat•a assim proceder o Tribun~l basca-se no· seguinte: I . 
· a) porque a autorização foi dada ao Presidente da Repu·

hlica e não houve decreto do Poder Executh·o nntorizando ~ 
· lavratura do contracto; b) porque do termo do conLraeto nilo 

····_ ·. coilsi.a a ·autorizai1iiu !cgi~lal.ivu que .Siil'Viu- rJ;, ·r.ssentr. legal 
ao ·mesmo. · · ' · -
· Qt,anto ao. prin'ieiro fundamento, não (o cc·ncebivel ·que· 
se P.Xija a expedição de um decreto- do Poder Executivo auto
rizando simplesmente a lavratura de um contracto rcsull.ante 
de concurrcncia publica, aberta aliás em eonscqn_!!ncia de de
creto desse mesmo Poder Executivo, qnc para tal fim abrira 

·O necl!ssario credito. · . . · . 
· Quanto" no segundo item, é claro quo ·- convi allega Ci Mi- · 

. • nistei'io dQ Interior - desde que fazem pnl'tc intcgra.nte do . 
contracto as>' c-1[\usnlas ·, di:\ edital de concurrenoi11, ao mesmo 
incorpo)•adas (art. 3• do contracto). o desrle que na. clausu.ia 
29 des8e edit.al está meneion~do o decreto legislativo numeN 

'4,381 A, assento da concurrencin e do contra~ é clnt•o que· 
não se deu a falta allegada, e,. muito ao cont,rario, tal forma
lidade·· se acha prccnchidn. · · . . ; · · 
., . Sala das Commissões, 22 de dezembro de 19::'2. - Alfredo 

Ellis, Presidente. ·-· Josti Ensebio; Relator.·-.· J.aitro Müller, 
-Bernardo-Monteiro. - Joao Lym. - Jn,~to Chermont • . -
yespucio de Abren . . 
PROPOSIÇÃO o:\ C.\1\fARA nos DEPUTADOS N, i~H, im 1922, A QUll: 

SR REPERE Q. PARECR!l l'!l!Pit.-\ 

· · O· Congrr.~,:o Nacional ro~olvr: 

Art. 1.• Fic'a. approvado •o contracto celebrado en_tre'· .o 
Ministerio dn .Tnst.icn. c Negocias Interiores e Francisco Lopes, 
de Assis Sil\·n & CÔn1p.,. para a const.rucr.ão rio ~squéleto,. em 
cimento armado, alvenaria, cobert.nras, pisos, fot·ros, cupula, 

''claraboia, escadas, r.l.c., para o· novo Nlíficlo da 1Cn.mara. dos 
· Deputados. , : 

:Art.. 2.• n~vognm-se n~ rli~pn~içüi>~' em .'cn~tmrio. 
Cnmnrn elo~ Dr.put.rudos,. 28 dG, •. novcmhro t!c 1922. -

Arnol(o Rodt•ioue.v .r/e A.:c1iédo, Pr.~~~irlflnt.o. - JostJ Augusto 
Be:e1'1'Q' de Medei1•M, 1• SccJ•r.t,nrio, - ()n,qfa T!P.(JO, 2• Sec,reta- · 
rio. __ .___·.:.~;..· ""'~... -

N. H9 - 1!122 
' ' 

· O St•, PresirJr.nt-o da nr.~ublioa nãn snnccionou o \reso
lução· elo Congresso Nncinnnl ,que concrdin favores 1\ empreza 
ou compnnhin conslruct.orn dn .'Estrada tle Ferro Nort.e de 
l\latto Grosso, destinada a Jignr uma das e si neões da Estrada 
de Ferro N oroestc do Brasil á cidade de Cuyabá. 
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. Em ,juslifiealiva do vdto uom quu uondcmnou à rcsolur;íiu 
· do Congresso, ulleg·a .o Sr .. Presit.lenle da ltcpublica: . 

a) Que o., concessionarit!J! da referida via-fcrrcu ,iá cs-, 
fanuu em g·o!io dos. seguintes favores, concedidos lodos pelil 

· . Govr!rno dn ·.Esladu de Multo ·Grosso, e:r-lli rio disposto na lei 
n .. 1!.':!5, de J 5 dtJ novt~mbro de Hl20, daquelle Estado: 

1", r)riviJeg·iu dUI'all[c !)0 annos e garantia de ZOflU de . 
~o kilomelros. para· caria Indo do eixo, da' linha; 

2", conce~são' de HlO.OOO liilomeLros quadrados. de terras 
devolutas na .l'eg·ião JJCrcorritla pela es!racla; . 

( :i", direito tle dc~apropriar;üo; . · · , • · 
'•'~, tlireilo de ler policia prupria; 
á", d ire H o ti clevucão das tarifas, quando os luct·os t:orcru 

mfel'iorcs a 3·%; · . . . · 
H", suiJscripcão, JHH' parle t.lo Governo de M al!o Grosso, 

de' 15 mil acções ordin.ari11s d11 comp11nhi11 a ~cl.' organizaria. 
d)' Que a L11cs i'avorcs juntou o ConsTes~q Nacional mais 

os segu i.n tcs : · . . . . · 
· 1•, inteira sol id11ri'cdade do' Go.vecno Federal com o de 

illatto Gro~su, no que rcspeit.a 11 concessão; ·· 
. 2'', duas gnrunLia~ de juros sobt•e o c11pilul- urcamenLII.rio 

nüo cxcetlcnlc de ·100: 000$, 1Jot· kilorrwtl·o: 11 primeira .de 
ii <,;f,, L!IU .. Jlag·ametll.o semesl.t·a , depois de lornad;:~s as contas 
·do. trafego·;. a ·ses·unda,. ti)mbem dti 5 %,. sob a fot'tnll illoo juros 
das u•policc~ que o Governo· dcvet•ti · rcccbct• 'da corrt'panhill, 
as quucs de vc·rãu ·· {icttr . tlcpusitmlas no T hesouro ·como pro• 
prietlatlt! da eutpreza, rrué as 1'ecebcrti novamente nu fim de'· 
37 ·annus; . . . . 

a•, a rend11 brula mini ma de a :000$ por anuo o por ,l\ilo
' melro para despezàs do 'conserva cão c trafego d11 ,estrada· . . 

· t,o, iscndlo de direitos 11duuneiros á cornpanh1'1; ·' 
5°, c,;[ udos n ot·cahicntos da . estrada· 'feitos IJCla con\l)a-

nhia leudo o Govet:no apenas o direito de fiscalizai-os; · 
ü"; não revet•sã(l chi es!t·aela á. r}ropriedude .nacional;· , · 

· c) Que, em· face dos J'avorc~ acima mcucionatlos, ,conse
didós 'pelos tlous·. governr.1s, não . lm ·.como concorllllt'· com a · 
rosoluciio do Consi·cs~o Nncion11l, •porque :, . 

· A~ Do pon!o de vísln i'iÍ111Írceiro: 
. . •• A crms!ruccãti rli!· 50 _ldlnmcti:os ]lO l' anuo llell'l'l'CI.nrâ 
para o Thesvuro o obrigacüo de !JII!Í'Ut' .i, 000 :000$ pelas· 4. 000 · 
npolices QUI! a companhi11 .viCJ• deposi!llt'; mai8 us juros de 
ti % ·dessas upol ices·, ou 200:000$; . rriais os -ele 5 % do 
Cllpilàl orellmenlario,' ou 250:000$; .mui~ a luxa de amor~ 
t.ização cm. a7. nnnos, ou' 50 :000$; rnais 150:000$. á r11züo 
de a :000~ )JOJ' kilomctro como gllran/Ja de I'cnda pura custeio. 
Deste total de Lü50:000$,' pa1•Le, no valor odú LOOO:QOO; 
consl.il.tw uma annuidutlc fixa; a outm parle, no valor de reis 
üilO :000*. 't•r..prcscnlur:l 1~. garantia tln ,iUI'O c cu~l.cio, . cu,ia 
som ma cresce .ele liGO :000$. ·no &C1l'LHllln anno, até· atLiugir, 
no dccimo quinto, :.'t de !!.750 :000$, ,que ficará consL11nte desse 
anno mn diunlo até o !riS!CSimo sc!imo como reS:[Jons'aiJili-
dado maxima. · · . · 

Dur11nlc a consl.I'Ucr:.ão, a rcccila da csf.rat.la não sm·ü. 
ccrlumenlc aopreciavcl. Podemos MSiut. udmit.Lit•, sem · pessi
mismo, qur!, no fim de 1(5 annus, a esf.ralda. ler:í custado ao 
'l'lwsouro 1\'acionul üO.OOO :000$, pagos cm dinheiro pura au
~ilial' u consll'ttccüo, !Uni~ o juro ele 5 'i'• ~t)bl'c o ru·c~·o lti!Qw 

', ·. 

.. ... 

\ ;; 
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mcl.rico de 100:000$, mais 9 :oo·o$ por. kilomctro c po:~: anno 
pura as dcspezas de custeio." . 

B .-Do ponto àe vista technico ·~·· adminMraLivo: 
.• ".Rcscnt.e-s·c o pr:ojccto ainda ·de um inconveniente; qual 
o de ficarem os estudos e orçamentos a cargo da ompreza; 
apenas ~om· a J'iscalli"ação do Governo" · ' . ·.·. 
· (Júancfo, segundo 'dizem ainda ás razõ~s do ·véto! 

"Longa experiencia tem demonstrado a necessidade da sc
l'Cm laes estutdo~ J'eiLos pçlos engenheiros officiaes . que ,nç- · 
nhum interesse !.cem cm sacrificar· as condições Leclmic!IS do 
tra,;udo ú vantag·crn econornica de rião exceder o ctisto kilome-
trico do maximo garlintido pelá Governo·.·~ · · 

. . . 
C-·· Do ponto de vista :politico: _ . . . . .· .. · . 
",\ concessão importa na Lransfer;encia, 'em ple~a .. pro~ · 

ppiedade, a uma emprcza cu,ias acções poderão cahir todas. cm . 
mãos de estrangeiros, de uma região de 100.000. kilometros 
quadrados no Estado de MaLta Grossa·." · . ' . · · 

Expostas . acima todas as :razões ·.· apr~seritadas pelo 
Sr•• ,Presidente da Republica e que o 'levaram a não sanccio.nar 
a r:esolucão do Congresso· Nacional, cabe informar ao Senado 
com referencia ·aos lr;cs itens. a, b c c d!l que tratámos nas 
lihhas nnterior:es: · · ·· · · · · ·. · · · , 

. . a) qu(] nenhllm inconveniente existe na' concessão de fa
·vorcs fC:d·erâes a cm prezas Jlrivadas do viação ferrea,, ,pelo. 
facto de estarem tues cmprezas cm. gozo de favores outros, 
concedidos por qualQUer . g·ovm·no. estadual. Ao contrario, . o 
concurso. simuHaneo dos poderes fcderaes e· estaduaes em bem 
do desenvolvimento do sorvi1;o de transportes cm o nosso vasto 
iot•rH.orio, só poderá ~Jrazrr· vantagrm~ ao paiz .porque: 1) re .. 
duz, como no casa· ]li'CSenl.e, as responsabilidades de tÍm e. de 
outro governos, distribuindo. rmlrc ambos o. póssivol onuá do 
serviço publico a inslil.nil·; 2) approxima,, por~• isso mesmo, 

· a. época· clr. realização do servi~o alludido, permittindo, . cm 
consequ,encia, mais rapido dqscnvolvimento de .extensas areas 

· d~ interior. ~o pair., cu\ias vi.r:l.ualidadcs oconomicas não são· . 
· amda aproverl.adns por tallw de t.ranSjlortes. · ·. · . . · 

A:Ccrescc, no caso cm qúest.ão . que os favores . estaduaes. 
mencionados nas i•azões do véto, adm.ittidos todos pelo. Go
venio de MaLI o. Grosso por J'orca do âispost.o .na ~e i ·n .. 825; de 
·15 de novembro de 1920, daquellc EsLado, ou sao communs, 
habil.mies, ·em· todos os 'cont.racLos. ·. t'oderaes ·ou não, de cim
c·cssão. de. liStradas de fcrJ'o, ou .foram annulados. por varias 
disposicõcs rl:r rcsolucãq, impugnada, sogpndo se passa em se
guida .a demonstrar: .. " . , ' 

J• ningucm pçnsu na . possibilidade ·de. levar por diante 
· qualquer concessão ·de estradas. 'do. fcrJ'o em. nosso · paiz, sem 

um privilegio por diltcrminado. 11razo ao longo de· uma zona 
. garantida. E' cr•rt.a a impos&ibilidadc do' obtenção ele capitace 
.para: mnprciJCclirnentos de· t.ão .grande vulto, so os conces
sionaJ•ios não puderem provm· que ns reéeilas · du via ferroa 
a consln:i h• . estão abl'igadas por disposicão contractual com 

.fundamc·nto em lei,. de qualquer evenLual concurrencia por 
part.r~ de empreza cong•cnm•e, que porventm·a possa dcsvial' 

.os objectos· a transportar; ant.es de estarem ao menos amorLi.;;, 
~a dos . aquelles · capitaes · · · 

" ., .. 

' 
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Assim, o favor concnrlitlo á estrada .pelo Governo de ·l\Iat· 
'to ·Grosso ··relativo ·ao· ]Jl'hdlegio e · ú ga,·anl>iu · de zona, 111io 
pode ,justifica!' u Vt!to opposto ú J'esolucão do Congresso ,Na· 

· cional, até porque se scnwl,llaule favor não tivesse sido .feito 
}Jclu puder csl.adual leria tlc ser praticado ríeia .União, desde, 
que esla desejasse li e fac lo a construeçúo do nova via· ferrea; 
por· ler cnxorg·atlo . cm sua 1·ealidade :vantagens -varias, de 
ordem ecunumica de uJ•dcm adminislraU'va ou pertinentes 
ú boa e. dJ'icientc i:iefesa militar do solo patrio. 

' ·-Não Úa exemvlu, uo B1·a~il tlc estrada de ferro que haja 
vins·ado, sem o· pt'!Vi!eg·iu u .a g·àran&ia lle zona. _ · 

2·, a. concessão de IOO. 000 kÍiom!!nl.ros qu~!lrados de ter:. 
. I'as devolutas na J'OI:I'iUo percoJ•rida pela estrada t'ícou, pela 

J•esolução velada, subordinatia ús condições restrictas im
postas no ~ 4" .do art. 2" daquella J•osolucão, em virtude da 
qual. u~ po~siveis benel'icios · a colher, pelo concessionario, da 
vasta .. area de t.errono que lhe foi concedida, só poderão ser 

· •. l 

• 

· poJ' elle gozados depois. de applicados, tanto quanto preciso, 
na substiluicão . das g·amntias dadas pelo· Governo ~'ederal. 1

;'; 

afim d~ facilitar ·ou perli'iitf.h· a. co.nslrucr,;ão de uma via-fer.:. 
rea, .C.OnLra a qual nenhuma impugnação foi feita pehJ Sr. Pre,.. 
:i!den~c _da Republica; sdja no c'onc'crnenLe ú. sua futura ei'~i-:- - -
cwncia, ·como poderoso factor de desenvolvimento economwo 
de .rica região rlo Brasil, seja ilo .tocante ÚS Val\tagcns admi-

. nisl.rativas e politicas, :consequentes á construcção . :proje-
ctada. · · · ·_ . . . · · 
, - . O cit~dp ~ 4",' ,do ilrt. 2"' da resolução condemnada está 
assim. redJgido: . . · _ . · ..;. - - '' 

' ,I • ' • • 

· ~'Enquanto não estiver arnort.izado, na confor'midade de~to 
artigo; o capital empregado na· cstarda c fixado consoante o-
al'L. -i", a estrada não pode1•á dispo!' de quacsquer importan· -
•,cin~ que venha 'R Ul'rtÍcadm• )}O)a. venda Oll 'JpcJo 8l'l'C!ndamcnlo 
'das terras a e!la ced·idas ílelo Estado de Matto Grosso, d es'. 
. t1•ada cumprindo I'Ccollw·. taes importancias a um estabeleci
mento de credito, accei-lo pelo Governo, ou,· si este assim o 
entender,. no '!'besouro Nacional, liHJditmto pngamentn do ,juro 

· .que na occnsiüo fo1• convencionado. Estas importancias, assim _ 
como as rendas que produzirem, se1'ão destinadas a _substituir 
ou a completar a garant.ia dada pelo Governo, ú qual se refere 
o . presente artigo, sem interrupção do prazo e~tabelecido no 
parugJ'apho· anterior." · ·. . . · · · • · 
: . Vil-se pois, que a rãsolu~ão do ·Congresso Nacional faz 

, -transferir ú União, ·em s·at•anlia dos favo1;es por esta conc.édi
-, 4os, todo c qualquer lucro provenionlrl 1111 explorru;üo das ter- . 

ras doadas á estrada e quo a ella já tinham sido cedidas pelo' 
Governo llo Estado de Matto G1•osso. 

3", o direito de d_e:supt•orÍT'iacão, du llll'S!Ha fch·ma qnn. ~ 
.privilegio c a garantia de · iiona; é JJm favor irutispensavel tl.. 
conslrucção das nossas via-í'et'.l'llas c!, portanto não se o póde 
·.conclcmnar. Si nüo l.ivosse sido concedido pelo poder publico 
estnrlua.lleria sidn J'oJ'IJOBo adrnillil-o cni-l't) us l'tlYDI'C!S a serem 
dados pela União. · .. _ . 
·- ·í"-5", o direi! o, rectmluwido :í nsli·nda -pelc1 Governo fie 

l\fal.lo Grosso, rle ler o conccssionario policia propria om a sua -
via-ferroa, e, do outro lado,· o de elevar as tarifas, quandto O! 
lucros forem infc.riOl'CS a 8 %, estão um o outro annullàdo.~ . . 

• 
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pelo disposto no nrl. 8" ria rn~nlu~no· ycladu, cllte· assim. es-
tabelece: ' 

:'O COI)i,l'UOI.O de COilCessão dos favoreS UÚlOI'izados. nesta 
lei .sô jioderá · 8Ct' ussignado, após a~quicsconcia CX}JI'cssa do 
Cio\'ct•no do Estado de Mallo Grosso; que ao Governo ~'odorai 
rl CVC1'rí ceder : · · 

. · a) o_ direi,Lu i! o fiscalizar exclusivamente os scrvicos de 
comlr·uccao e i.lu tt:aiego da estrada· · · . 

· . b) o direito exclusivo de allorár as cmtdiçõc~·, tccltt,licas 
do lt'U!~t1'doo bem como-'o nr·ojocLo c· o areamento de Lodas as · 
ulit·as é material de lrafcg'O da estrada. · . . . 

c) o direito exclusivo de approvar as tarifas de trans- \' 
pot·l.o de ,mercadorias c de ·pússagciros, as· quacs ser~o :rcvis.;. 
las ·de . Lrps cm tres annos." · · . . 

· Vli~se, pois, cm· .face do disposto 'nfb 'ar Ligo transcrip,lo, 
que. os ·termos. deste.· annullam os dous impúgnados favores, 

-obLidos pelo concessionario do Governo tl.e ',Mal to Gros~o. 
!i", Seg·undu ~c dcpmh~nde dO:. qúc 'foi pelo Sr. Presi

dente da Hepublwa dcclai:ado nas 'ra:iões do wJto; . a sub- · 
sí.lr•ip!~ãu; por parLe .do GoveJ'III> de 1\Iíittó Grosso; · dll uma 'pari. e 
das ~ccões da compan~ia a organizai·, constitue· tão· alto favor, 
que Impede a conccssuo de novos favores pelo podm· federal. 
. l'lfío peilsa. ~ssim o Helator do pro~cnl~1 . parellCJ:', ·para 
quem, ao conLt'Ul'io, a partici'pação financeira do Thesouro Es-. 
ladual cm ernprclumLI imcnlo .de tal g·enero e n1agniLudc ainda 
mais ,jusl.ifica a concc§Sãu dc auxilio P91' parto d~ Uni~o. A 
esta, encarada a qucsl.ao do ponto de v1sta d•c sutrsfacçao do · 

; inlel'esse publico u utlcndor.com a ·consLJ•uccão i:Je nova viu
fer-roa deVI)_· sct• cm absolutq it~di!'fcrente a qualidade dos accio.:. 

.. nislus da enlllrcza a const1 tuu· para explorar a concessão da. 
·estrada. ,. 1 · · · . .. · . · 

Cump.rc, porém, Ülfot·mur que. o' aulol': do I~r~.lcclo-de ·lei 
vetado pelo· Sr •. ' Presidente- da. llelmbliea, autos. de rccligil.:.o 
definiLivumcnLe; entendeu-se com· .o illustre governado!' de 

>Uatlo Grosso,- enl.ão J'O!Jl'cscntanlc .do mesmo Estado .11o Se.; 
nado Federal. a quem lembrou, com o que S. Ex. concordou, 
só· i'ossil dado o. cm1senl.imen'Lo ·dó que trata· o ar L. 8" .acima' 
tram;c!'iplo; -. acqúiescencia imprescindive! ll assignat.ura dp 
coulraclo l'cdernl, - se 'O concessionario abl'isso mão, dó· modo 
e:xprc~so, além. ·de oulros favores ou . vnntugcmí concedido~ 
pelo Estudo, du obt~igaçüo jâ éntiio assu~nida pelo (ioveyno de 
~[atlo Grosso, cje-. ~ubscrcver 9ualqucJ: fraccão do capital ;da 
eslrada .o construu·. . . . . . . 

Assim, de um ·Indo; nenhum mal poderá dccorr'cr para a · 
União do facto 1.lo ser o_ Estado de l\1atto Gt•osso · um dos · 
accionistas da emtH·eza, · e; do· outro, se algum inconveniente · • 
iJu~csse ser apontado corno consequente ú lli;II'L!citJaf;ão .. fi~an..; • 
cetra Llu '!'besouro Estadoal no el11prehem!Jmenl.o· :cm .vista, 
nada impede a .annull~fJÜ(\ do favoi' álludido, annullarião que, 

1. cm verdade, esta 1108 mluttos do actual govoi·no do ·Estado. de· . 
,.., . UaUo Grosso. , . , 
. b) Que O~ ftt\'Ol'CS·aUloriUtdos na resolucão velada, rola~ 

!.i vos 110 contracto federal, uu não eslüo , mencionados com 
c:xaCI.idão vas I'lizões rio velo, ou nãu tc_cm a importancia que 
lhes foi allrilmil.la llClo. Sr. Presidente da Hepublica no allu· 
d.ido .i)ocwnep.to ~· . ' · 

.... '\ 

.. , 
.. ·. • 
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Na verdade, os erros e exâg·gct·os contidos nas razões do 
véto O!)JlOSlu ús rcsoluçücs dó Çongrcsso Naci01Íal siio cviüen-
. (es, segundo se passa a. demonstrar: . · · 

· · 1.• A intéira solidariedade do Governo Feder•al com o dl3 
~·lall.o Grosso, nu .que t•cspnila · ú conccs,iio. nílu é. ·um mal 
que possa servir do base séria á condemnaçiio do. projecto do 
lei elaborado sobre a materia. ,Não chega mesmo a· set• um 
mal, purqunnl.o nenhum inoonv.enienlc poilerá advil· para a 
União ela censur·a solidaricdaJdc, · desta com o Gove.rno de· 
Matto Gr'osso em ma teria ·de. transporte ferroviario. .· 

2•. Não -são .verdadeiras as allegacõcs copliclas no 'Ílf!llt · ~ 
da ··letra .IJ, aprcsimtadas. ·pelo Sr. Presidente .d•a Republicá, cm 
fundamento do .veto, porque : , 

n.) O .Capital garantido não. íí o or~nmcntario como foi 
ciHo nas razões do'>,vt!to, mas aquellc que fôr. "c({ecl'iv~uúmte 
appliç~do na:~ constl•ucciio c ~o aP,P!ll:elllamento do Ll'afcgo, na · 
occas1uo cm que a: estrada foi' vifwrahnente .entregue .ao uso 
publicó, limitado · csso capital ao · maximo de. fOO :ooos· pot• 
kilometr.o de linllà i'crnm", sogundro está ·cscripto, tcxtua~ e 
in~ophismnvelmenl.c no n. J do art. 2': da· I'esolu~üo coni.le- · 
mnildu; A.disposicM det'crenle ao capilal'oroaliwn!ario, respei-
ta só ao deposito elas apolices, apenas. · · 

b) A garantia de juros rrw;c'ima que o Governo ela União 
f:ior.;m•á coneecler. -· l\ não a garantia effecliva, como .e-rrada
mente fazem s•uppôr as razões do ·v é to, ·--' não ó comp'ostrr de 

duas iJarcellas de 5 'o/o cada íwma, ambas fixas,. inaltera veis se
guudú se declara nas mesJJHlM. razões, · mas de · dua~ J'ela~ües , . 
poreentuaos difl'ercntes. •.Uma de 5. % no 'IIW:ciuw, reduvivel, a. 
JUizo d.o .Governo, relativa á garantia da renda .bruta capaz de · 
coht•ir as desncsas do cU:pilul (urt. ~"·§ 1", n. f, da rt!solw;iio): 
outra de oi o/o~ referente aos juros das apolices depositadas nos 
te1:mos do ·arL 5", pois. que o deppsit.o permiWto corr·çspondo 
apenas a 80, % do caiJital o que 1·edu~ de 5 a· 4 % os Jlll'os, a. 
pagá!' •pela ·união, do capital· !ola! a empregat• na nova via 
fet·r·ea por. conta desta· ultima porcentagem. Assim, poderá o 
Governo Federal garantir no maximo o jui'O de !J % do capital 
que ~iier a Se!' effectivamento''IÍI>PliCUdo e nunca o· juro illllllU• 
f.avel de 10· %, ·t·csu!Lante de somma das duas parcellas consi~ 
deradll8 nceessarias do v,t!to, . .. . · '. · · . · · · · 

Accrcsce, ·- o ·o~ ta Íllrctinstancia não ti· por c01•to de deS"· 
prezar, ...:- que a. resolução nponas .Urnita, não · abt•igà, o 11ia• ' 
~cimo dos juros u s·at:Unlir no contracto definitivo, danclq ao Go
verno Federal ampla libm·dado ·para se servir, se assim. julgar. 
conveniente· o de . accôrdo com as condicücs do mercado mo- . 
nelario de 5 a 4, a 3, a 2, a i, ou , mesmo a ~ero1 , quota dos 
juros portpnecntes á garantia' da venda bruta, mencionada no 
citado n. i do § i" do ar L. 2° da :resolucão vétada. · 

. V) CoÍJs!a das allés'aoões corüt•arias á · resoluoão, apre- . 
sentadas pelo 81•. Presj,d•ontc da Rc1publica. que a~ apolices 
a llcposilat' pelo cohcossionat•io nos ·termos dn art. 5~; ·"ficarão 
depositadas no .1'1wsoU1'0 como prom•iedade da emzJ"re;a, que ·· 
as rccebc1'á t!O'vauientc no {'i'ln de :J7 annos. · · . · . 

Nua é· oxncta os tu at'i'irmncão. . 
As apulices ·que forem depositadas c ;c-vi do ·disposto uo 

Ul'L 5•· ela· !'csoluçüo, jam.a.is poderão sm· en!reg·ucs (t esL!'ada 
ou aos seus conccssionnrios, .. em vista do que e:JJp·rc,1su e cla
muwntc. ·estnbQlecc o·§ 3• do art. 5' da mesma rcsolucüo, 
.assim· l'edlgido: 

S •. - ,Vol •. XI 19 

'I 

' . 

' ,\ 

', :,'·, 

" 

··'·· 

• . ··!• 

·~~.'>·:·:: 

••.• _ ___l 
'"•. 

.: ·· .. : . 
. . ·._, 

•. 



·' 

AN!';A~S 00 SllNAtlO . 

"O Governo vesgal.at·ú inuWi:mulo .wnwslJ•aL'IILcnlc, npús 
a illi;IUS'lll'a';ão _ofl'icial de· cada Lreclto Lautos Litulo~ da ~lividtt 
JH.!I.ilwa lieposii.ados pela estrada no Tiwsouro Nae10nal, 
quantos cm'!'éspondam á quola de umorLização mencionada no 
u. 2 do § 1" elo arL. 2•". 

Assim, os fi fulos da divida publica seN:ío inutiU:ados sc
JJll!slmlm.ente pelo recebimento da quola de amortização do 
eapitul ct'fectivamenle applicado na estrada, quota que será 
deduzida, no todo ou cm parle, ao menos, tia propria renda 
brula da nova via-l'ert•ea, ou em falta desta, da garantia as
Begurada no § i"' do arl. 2" da resoluçü(J .. 

Em nenhuma hypol h esc, portanto, ser•ão as apolices no
vamente entregues ao conocssJonario ao fim de 37 annos do 
}ll'UZO. 

. Deste et'I'O manii'esl~. rcsult.aioani maiorc8 enos no cal
oulo das responsabilidade8 da União feito pelo Sr. Presidente 
tl:1 Republica, segundo ficarít ·oóportunamentc evidenciado. 

3-Enl.rc os favores aul.orizarlos pela resolução, conta-se 
o da iseuçiio de di!•eitos aduaneiros para o material que 
ha.ia de ser importado pat•a a construcçiio da estmda, · iuas 
tiio .vómente para a construcção e nunca para o trafego, du-
rante a vigencia da concessão. . 

No cmtanto. o Sr. Presidente tia Hepublica menciona este 
favor- a isenção de djreil.os- sem alludir. a ·restricçüo im-
posta, no art. 7",. cu.ia rcrlaccão ó a seguinte: . 

· ,\' estrada srmí cuncerlirfa ism1~ão dos r.lireitus de impot•
l.a~ão para o mate.rial preciso ao p1•imeil·o estabelecimento o 
de que não ha,ia similar de J'abricacüo nacional." · 

A limitação do faYOI' rlo período de TH'imcil•o !!8la
belecimenlo representa uma conquista sobt'e a fórrna ado
pi ada em anteriores concessões foderàes que cm geral nüo 
d:~f.mg·uiam os dous pet·iodos, rlo consl.rucção c rlc tral'eg·o, 
isenlanrlo do pagamento de rfiJ•eitns alfandegaríeis f.odo o ma
l.orial importado durante a· vigcncia da concessão. 

Al(•m de reduzir o onus do 'l'hesouro, u limil.al;ãu. pormil.le 
melhor fii!calizar a applicacão do favor, serviço dif!'icil, senão 
irnpossivel, de ser feito ·com cl'ficioncia, durante u phasc do 
trafego das estradas. . , · · 

· c) Que nãn procetlem a8 razões ou fúndamcnlos do v6to 
opposto pelo Sr. Jlrosidcnl.c rla Re!Jublica á rosoluciío de que se 
tt•ata: · 

A- Do . ponto de vista financeiro: · 
1 -Diz o Sr. Presidente da l'tcpublica que "a constru-

c!J[\o de 50 kilomelt•os pCll' anno acarrelat•á para o Thosomo 
. a o!Jt·igatfin do pag·ar ~. 000.:000$ pelas t1. 000 apoliccs que a 
eolnpanhin víeJ• a rleposil.ar." · . 
. Ol•n; csf.u affirmn1•fio não .csltí conforme a vel'dadc e sú 
]Hidn ~C!' resullarln rlc· uma enexacf.a compl'ehensão do mc
cani~mo do projcclo. 

,\ mal.eria 1\ l'l'!\'l!lada pelo at•f.. ri" ·da rcsolucão, cuja 
L'l•dac1;tio 1\ u ~cguinf.c: . 

· "]~' facullado !'1 cslt•tHla o IÜt·oil o de rlnpo8i !.ar no The
somo Nacional. mrtcs r/c iniciar/n 11 crlHstrur:çriu, cm l.il.l!los r.lc 
dívida pu!Jlica interna, de 5 o/o (cineo por cento) ele juro~, 
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arlquir·idos ao 1Ji'OJll"io Governt.J, si este assim o entender, u.lr! 
so % do capital de que tl'alu o arlig·o anterior, podendo o 
deposito sct· feito pot· pa!'cellas corresponâenLes ao capital dos 
Lt·cchos de que trata o § 8" rio arl .. 2" (50 kilomctros)." 

E' por! antu, cvidenl c que, cm contrario do que aJ'fir
mam as t•azões do vr!to, onvr·~ rlo ontrat· n Governo com a 
importune ia de 4. DOO :OOOiJ; pat·a n consl.t·ucção de cada . tre
cho do 50 kilometros ria nova estrarla, essa quantia será des
pendida pelos pr·opr·.ios concessiona rios c s6 por estes. 

. Segundo a rcdac(;ãQ insophismuvcl rlo art.. 5" acima 
ll'J\nscripto, as apolices deverão ser pelos concessionarios 
adquil'idas ao,propri.o Governo PorJeral: eslo as receberá em 
deposito afim ele !NUTJT,JZ,\1,-AS SllMES'J'fl.\LMEN'fE, por par
.eeJlas correspondentes .li ,quota .do . amortizaçfto prevista no 
art. 2" § 1", n. 2, ·e. receberá igualmente. o producto da venda 
dG dilas apolices, glmt·danrlo-o nl1í que este.ia concluída. a 
construcção do trecho considcrarlo, época cm quo, ao con
cessionaria será então· entregue a impO!'I.ancia oEr.r.E .RECE
BIDA cm deposil.o, para guar·dar, Í6'1IU1 ao custo da constru-
ccão . realizada.· · 

· Assim, 1í clar·o quo o Govm•no ;r.lliTAIH PAGAI!A' us 4.000 
contos de custo da consl rucQão dos t.t:echos de .50 kilometros 
com dinheiro do Thcsom·o, pois aquella construcção será do 
facto, paga 'pelo concessionm.•io. cnm dinheiro proprio, por 
ellc apenas cnl.rngue á grraPrla rlo Governo Pcdcral durante o 
per iodo daR -obras .• 

Da OJ•rorwa 'intcrpr·ela()ão attl'ibuida pelo Sr. Presidente 
da Hepublica á rlisposic;ão rln arl:. 5" acima ·f.ranscripto re
sultou ·o ·erro d~ calculo consl anto das razões rlo ?Jéto, segundo 
o qual cada l.rl!clw de 50 kilnmelr·os · construidos acarre
l.arú á União uma rlespcza rlc LOOO:OOO$. As obras de con
st.rucr,iío ria osiJ•ada, n pagam,mlo das · rlospPzas de mão de. 
obra "e de rnalr•r•ial, n rlispcnrlio do capitnl .JAMAIS correrá 
por 'conta .dos col'r·es publicas. · 

A' primeira visl.a, parccr n~lr·a)llro n mecanismo do pro
.iect.o que, ao envr!z dn autorizar . desde logo o MAXIMO do 
!J o/n para os Juros ·garanl.irlos sem o recurso do que Jan~ 
c'am mão, de pet·mil.l.ir a compra e o deposit.o de apolices, 
preferiu garant.il' aqucllo ,iuro maximo em duas parcellas, 
das quaes uma I! reprcsenl.ada pelos Juros de apolices depo
sitadas .. Mas a morlida adoptada visou triplico objectivo: · 

-. Permii.Ur elevar de ~,o/o os Juros garantidos no n. 1 
do § 1' elo ar L 2" da resol uçtio. si se viésse a . reconhecer 
a insufJ'icicncia dos 5 % mencionados na mesma disposição . '· 
citada. . 

Cabe ag·or·a urna consirluraeão de g·rande rclevancia: como 
n deposit.o ·das npolices ,, facullativo ú eslrnda. si esta 
quizcr g·osar do l'avor quo rwsl.e pari icular lhe ri permill.ido, 
J!Od!!r;í., c deverá o Gover•rw l'Niuzir nesse caso, 1í menot• taxa 
possivr.l e limi1.o maximo rlos ,iuros de qnc trul.a o n. 1 
do § 1" do arL 2", ele sorte que o total ela garantia· não 
cxc.edo do quo pc,lo Govcr.•no J'nr julg·ado rnzoavcl: no ca~n 
conl.l'ario, islo é, si a eslmcla não quiwr usar ria faculdarlo 
lll!P. · llJC 11 con fer·irla; ns ,iur·os g·ar•anl.irlos .r.ur.1rs I)Xccderiin 
dr. !i % uo nnno, occor·rorHln que, na pl'imeira hypotheso, ro
laliva ao rlcposilo rias upolicos. Ines Jm·os poderão variar . 
• 1. voN·r~~DE nn oovrmNo, entre o mínimo de -:\ %, devido ás< 
UllOliccs, c o maximó de 9 o/o. 
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_, J1acil ilnr a allt•twt•iio d•! cu pi laes para a construcçiio 
da nu1'a Yia-l'r.t·t·ea, ul'l'erecendo-lhe~ uni t·a~onv•·l rendimenlti 
dt! .\ % dmanle a pllasu du cun~lruc•;iio, ante~ de qualquer 
1'~l!cila de l.raJ'ego. 

A us~e''lll'Ut· a idoneidade J'inanceirn do conecs~ionario, 
que tet'iÍ dttoleposilàt• nu '.l'hesouro Nacional dcva~as ~ouuua~. 
eor·r·e~pontlenles a pruvuvcl cuslu de conslruc~ao de uuda 
[reclw tlc 50 ldlumeLt•os. 

•• 2 - O' calculo da~ respunsalJilidarles do ~I:hcsuut·o, de-
corrente~ dL• contraclu que o Govcl'I)O vier· a a~sig·uar, por 
fnt·•:a do disposto uu rcsoluçiio impugnada p!!lo :-;1•, Pl'(:~i
dmlle da Hcpublica, não ,; exacl.amenl.c o que cutrsl.a das ra
zões do ·t:r!lu, ·Pura uquellc calculn fui•mulou ·o St·. Pl'csi
.denle da ll!!piJblil)a hypulhe~c~ · impossivei~ de ~et•em rcali-
za(las, porquanto: · · 

- Ad.ntiiliu nulla u renda· lJrulu da estrada, que jámais 
8~ Vf!l'i l'ictll'IÍ, • . · 

Nüu ba e:wmpln no paiz rlc uma ~ó cstrailn que l.cnha um 
lrafeg·o nullo, que nüo transpurle IJUSsag·eit·os !! mcrcadot•ias. 

. Accresce, .no caso em !!~Lmlo, que situ de alto vulot· as 
virtuulidarl!!s eennomtcas da t·es·ião a sct· p!!rcorriilu llCia es
tl'Uda de fcrt·u·dc·que se lral.u, ~eguudo a~ iÍIJ'orlllui.~Ões incon
Losle~ du iJ.!usi.I·e g·eJwrul Camlido lloudon conheccdoí· lll'O
funclo du seu l!]~l.arlo nal.al e da riqueza dQ lerril.ot•io de Mallo
Gros~o. ;\ nova t•slt'tHla, se for levada a ler.mo. ulravcssat·à 
zona mais t•ica, lal~·ez~ da· que aqudlu l[Ull 'lw,il!' erú Multo 
Grosso ~el'l•ida pela Norollste tlu Brasil, i:n.iu~ ·receitas· brutas 
l~em CI'!!Scido de annu1 par~ unno, desde a d~tu t.la S).lll· defini-, 
llva entrega ao uso publico, lendo obedecido, apus 1912, -a 
seguinte escala usccudcnle: · · 

Alé ltapura: 

i!ll2 
1!11:) 
HJU 
Hl15 
HHG 
i9i7 

~ I I • t • t o I I I I I I I I, t I I I I 'o t I o t t t o o 1' o o o o I 1 

lltflltlllttllllttooooo••·····••oooo'oo 

tloll•llltltttooloo.ooooooooooooo'•oooooo 

·······••ottooooooo••·········•loooooo 

llotlollltltltOOOtooo.oootooooootooootO 

I I I I I • I 0 I I I O I I I I I I O I O I I I O o O I I I I I f O I o' O O 

At~ Ilnput•ú: 

· f 918 ':,:, I ~ I I o I I I I I t I I I O I O f I o I I I I 1 1 1 ·~ 1 f 1 I' f 'I I o t ', 

2:083$933 
2 :9li9$.\90 
2 :!)23$324 
2 :5Hí$137 
3:549$934 
5:615$364 

(j :ií77$621 
\ 

f910 ............... llttOolllttOOftOIIOIIIIoto• -i:220$659 
j 9'0 ' .. . ' 

. O:... I O fI I I I I O I I I O I I O I o I o I I I I o o o o o'~ .. ··, o o I I I I • 5:07.2$375 
lpJI · . . ~·.JQ!J$u3q lU.wl ltoltooottooo•oooooololoo 111. 011 o 101 ooo' u tJ-

E' porli.'Ú1lo. inlt•it'lllncnle desurt;uzouda e ,ill,iusl.il'icavcl a 
hypol.hesc !1!! t'l!ltda··lH·ula nullu, adf11iltida pelo St•, Presidente 
ria ll•2]lUbltca, llUl'CCl\ qLw CUlll o intuito LlL cxúg·gerar, ufinJ 
de condemnur. · · · 

- Al.ll'ihuit· valot• nullu au~ 100.000 kilouwl.t•os p!!rtlou~ 
~os t!e let·t•as dcvululu~ cetlitlus pclo E~l.ado de 1\lullo Grosso 
11 eslradu, leJ'l'U~ que, cm vislu tio disposto no § 4" do nrt'. :.l", 

'' 



/ 
SESS,\0 Ell! 23 PE 'OEZEl\IDilO PTi 19.?!! 293 

ficam deslinarlns a subst.illlil' as garantias confr.riclns no en-
pi l.al flrJia r·esolu~fto vel.nun. . 1 

Na ver·dude, sl!gunclo jü ·foi clil.o antcriormr.nlr, o cil.aclo 
§ ·I" do ar·/,. .~· cst.aJ)c Ieee: 
. "Emquanto nfio IJSLivcr .,amort.izado, na conformidade 

fies/e artigo, lodu u CllJ)ilal empt·egarto na eslrarla IJ fixados 
eonsoant.e o arl.. 4", :\ t!SI.r•ada u!ío será pe1'111<il/.ido, d-is1wr de 
quai!Squcr imvorlancias que vPhlra a arrecadar JWia venda 
ou pelo arrendamento elas terras a c.lla cedidas pelo Estado 
rle MaLta Gr•osso, â estrada cump!'i.ndo recolher laes impor
tnncias a um esta!Jelecirncnlo de credito, acceilo pelo Go
vet·no, ou, 8e eslc assim v enl enrlet· ao 'Jllrcsuuro· Nacional, 
mr.rlianlc pagmnenlo tlu juro que na ucc11paGfW J'ór.· convencio
nado, Estas imporlancias, assim como as J'éndas que produ
zirem;· .wn•ão destinadas a snbstituir ort completar a s·arantia 
dada pelo Governo, :í qual se refere o presente· artigo, sem 
int.errupcfio do prato estabelecido no paragrapho anterior .• " 

lsl.o posto, n\-SI! que rias sommas a pag·ar pelo Gon•rno 
Federal á estrada por conta das· s·aranLias autorizadas na re

··solução, devem ser .deduzidas: a) a ,renda bruta da e'stradn; 
I!) o valot• dos 100 .. 000 :kilometros quadrados de terras devo
lutas transferidas ·ao concessiOnario pelo Estado de l\!atJo 
Grosso, t.erras que, por certo, após a inauguração da estrada, 
valerão muito mais do que o custo do construccão . rln vin-
fcr•rr.a projectada. . · 
" . Assim, é certo que sertí nominal a g·aranlia cinda .pelo 

Governo Federal. · · · 
- · SuppOJ', na dc'lerm·inação das importancias .a pagar 

pelo 'l'hosouro. cm consequrincia das garantias dadas, fnssrrn 
de 9 ·o/c' ao armo os ,iul'U;; prt·miUirlo~ ao capilal, hypnl.hrsc 
inteiramente afastada da verdade, porquanto estes ,juro~ po
rlr.m ser r•eduzidos tWio Governo a/ti nu mínimo rle 5 % se, 
gundo ,iú foi néima mostrado, · · . . 

- Admil.f.ir. que no fim de i!i annos, quando csliwrcm 
'cone lu idos os pi'Ovaveis 750 kilornPirns do no,·a via l'crrea, 
.i•i houvesse o Governo disp'cnrlido, .no pasnmcnto da conslt•uc
e;io, üO. 000:000$, á l'llZiio dr. 4. 000 :000* pO!' S'I'UPO dr 50 
l;i!omr.lros.' Ora tal al'fit•mação não t! verdadeira, pm•qne, 
s1~gundo ,iii foi dcmons/.r·ado, o capital a cmprügar• na conM.ru-, 
cçiío será (m•necidn pelo pi'Oprio r.oncessionurio, 

Na prior h)•pn/.hr.sc, impossível dr. se vr.riJ'icaJ', com uma 
)'!!Ilda bru.la nulla dura.nte ·/;/ amwR, com urn valor llltllo r!fls 
te1•1'tM · devolula.~ ÍIJJ1Wl/t.ecallas ti.~ (JW'anlias o{[erecida.~ ·1w/Q, 
ftlil!l.'r11n, cmn a arloP!·'tin do ma:r.irno rlas ta.vtú d11 ;i'll.l'o,ç Jll!l'.m.it
lidas te.wlu.çúes l.crü o Ciovrrno )Jag·o ao fim de 15 imnos, pc>los 
7::i0 kilomcLros apenas os ,iU!•os t) a arnort.izaçfio, durante este 
prazo, rlo capi/.nl clcspri'ndiclo, illém das drspezas de cust.nio. 

As mzõcs rio 1!1.:/.o· nrlmil/.em al.é duplo pagamento do ca-
Pil.al por nartr do Governo. · 

B- Do ponte' rln vista t.r.chnico r :admlnisl.ral.ivo. 
!'5obre este llflrLicular, n SI'. Presirlrnle ·ria Jlopuhlir'n li- / · 

mil.a-sll .a rlizer qui' o pro,iectn ''rPsrnl.r-~r riu inconveniente 
t.le ficarem os c>~tudo:l r, nt•rnmnnln~ a cm·g·o da rmprr.zn, a1Jonus 
com a J'iscalizar;ão rio Go,;r.J•nn", 

O autor• rio pre,rnl.r pnPrcor· nunca viu inconveniente in
sannvcl na elnbor·nr,iio rios Jll'o,ieclos rir. nslr·udns de ferro prlos 
engenhei!'OS do~ concessionurios, A Ma exccuciíci dàs contra-. . 
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ANNAES DO SENADO 
cl.oa nu tocante á escolha elo melhor traçado, é sempre suf
ficientemenle garantida pela fiscalizacão, . desde que esta se 
não reduza a uma simplc~ approvação qos p~ojccto~ aprescl).
l.arlos pelas cmprczas privadas conccsswnnrias, CUJOS servi
I~os de campo elevem ser orientados e acompanhados do perto, 
ii o t.orrcno, pelos engenheiros' ol'ficiacs. E' uma ·questão do 

·ordem ndú'Iinistral.iva. · · · 
Sobro o aspecto tochnio9, c arlminislrnti:vo· da resolução, 

muitas outras considerações ilc maior valia poderiam ter sido 
JH'orltizidas, mas não o foram, cortamento por serem fnvora
vois á resolucão votada, grncas á qual será passivei dotar o 
JlU iz do iJi1pÓHant.e arleriu" ferro-via, destinada a appyn
ximar do centro a capital. de um grande Est.ado da ·Ropublwa. 
a servir uberrima região do terrilprio nacional, a facilitar o 
povoamento, hoje quasi impossivel, de ·vasta área de MaLI.o 
G;·osso, c a. desenvolver o trafego de uma. grande linha fr.r
rea do Governo, n Noroeste do Brasil, da qual deverá· ser 
tJ•ihufaria forcada a nova estrada a construir. 

C - Do ponto de vista politico: 

Desse ponto de vista receia o autor do véto a trnnsfo
r.encia. cm. plena propriedade, a uma emproza "cujas acções 
JlOclcrão calur todas cm mãos de estrangeiros, de uma regifto 
do 100. 000 . ki lomct.ros quadrados no Estado de 'Mal.l.o-Grosso". 

Preliminarmcnt:c, cumpre inJ'ormar que a concessão. das 
terras já é nm faclo,. pois foi praticada pelo Governo ele Ma !.to 
Grosso. O favor impugnado nas razões do 'Vâlo não col'l'c por 
conta da resolução do Congresso Nacional. 

Mas n J'ccm·so de que lanr~ou mão o Governo de Mat.t o 
Grosso,. afim dA abreviar a coiist.rncção rio uma estrada por 
ellc repu t.arla iuílispcnsavel ao dcsenvolviment.o cconomico do 
seu t.errit.orio, nem r\ novo, nom. t.raz inconvcnicnles tão grn- · 
vcs, tão perigosos ü integridade rio sr\Jo pat.rio. quanto faz 
crêr a impugnação rio. S1·. Prcsidcnt.c ria Republica •. 

O sysl.cmn foi usarlo prcsenlcmentc nos Estados Unidos, 
que a nllc muito deve rle SJJa rap'idn colonir.ação, encontran

. dn-sc cm James B1'1Jcn, no seu nntavnl lil•rn snhre a grande 
Nação arncr·icana o seguinte: · · : · 

· ·• Algumas das companhias rio csf.t·arlas r! e J'rr•t•o possuem 
a mais uma out.m fonte rl1.: riqueza c de for~o:u. Na 15poca em 
que J'ol'am formarias, exig·inrlo a cnnsl.rncr.ão rir. linhas fcrreas 
em rrgÍÕilS ]lOUCO povoarias OU, fnlvr.z mÔsmn, COJ1l]l!Cf.UmCnfo 
inhabit.adas não rnt·o a! ra\'l's fio ·rJcscrtos ou montanhas cs- · 
'ém:pa~as, Lurl0 iT.HlÍcava · nãn sm·ium. rcmunot•arlorcs para ns 1 

)Jrrmett•os accromstas; cnf.t·etanlo tae.~ linhos n((erecia1n trlo 
alta vo:nla(Jt'UI Jllll'a o Juri;, rrue o .nonarosso Jo·i c'ondu:irlo 11. 
nnc01'0Jf!1' os }Jf'OJit.0/01'tJs tias tJslradrt.v ··de {CJ·J•n pm• (f?'nrtdPs 
cmwes:wes de lerrns rlcvol uI as pr.rlf•ncr.n t.cs ,aos Estar! os Uni-
rins. STI.uadas ao longo rias linhas pt•o,icct.udas. , 
, , E, ctfa_ rm Sf'!l',\lllfla o mrsmn commenlarlm•: a· cnncrssiin 
·lrTt.!t,.a Unton Pacriic Ass. (13.000.000,dc ncl'es); a rir Ama1..on 
Par,tlrr ,\ss. '((\.000,000 rir aet•rs)'; à rln r.rnlrnl Pacif'ic 'Ass. 
(12.100.000 rlc llCJ'flS), 

A' Yist n rir I udo' o que ·acima foi nxpost.o c mais das 
Ynntng·rns quo u rr.solurfío vel.adn rltt ao Governo Federal nos 
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m•LH. 3", !J" •e 10, rel'ercnlcg, rcspccl.ivarfl.cnlc, á parlicipacão 
do Governo na renda bruta excedente de dclcrminudo limite, 
até integral pag·arnenlo das sumrnas entregues i't emprczu por 
frll'f;a ·t-~as gat·anLias enncetlirlas, ao pagamento pela eslruda, das · 
quotas dt~ l'tscali:tuciío dr~ consl.rucr;ão. e do l.rul'cgo rJ ao~ 
1.t·anspol'lt!S gmluilns e com abal imentos, vanlugt>ns Ludus i'll
b!.'ú que silenciou o :it•; · .Pt·esirlenle ria llepubiicu; é a Com
missiw rlc Finanças de parecer qt!C lião deve sct• approvado 
o ·m!lo oppnslo pcln Poder Executivo á resolução do Congresso 
Nariounl que concede J'uvm·es ú EsLt•arla...,dc .l"et'l'n Norte de 
M ait o Grosso. 

·Sala rias. Commissúcs, 22 do outubro do 1022.-Al{redo 
]?/li.~, . Pl'rsidcnlc. - Sarnpa.io . Crm·ên, !letal o r. - Lanro 
J/'iillcl'; --,.. 1Jrn'71nrtlo Monte'iru. - José En:ebio. - João L'ura 
- Ju.sto: ()Jwrn/.fin/.', Pdippe Schm.üll. - Vespucio de 
Ab1•eu, 

RAZÕES DO .VÉTO 

O Governo rir, Mntl.o Grosso, pela lei n .. 825, rle 15 rir. no
vemhr·o rie 1020, concedeu a Oscar Moreira a conRI.rucçíio de 
nrnn ·c~h·arln rio l'cn·n r!n~linàda a ligar uma das. rsl.nções da 
Nnrnesl.c rio Brasil á çidJlde de Cuyahá, com pnrio rie 800 kilo-· 
meli·os rio dcsenvolvrmenl.o .. ' . 

Entr·c os favores ria concessão. conlam-se os seguintes: 
1•, privi!eg·io durante 00 annos e garanl ia r! o zona <I e 40 

.1\ilomni.r·m pura cada lado rla linha; . . 
. 2", rloaeão, na regiiio percol'l'iriu pela esl!'arla, de 100.000 

l•rlomelr•os quadr·a1ios de lerr•as rlcvnlulas; 
3", rlirnito ric dcsapropriacão; · 
4", rlil'eif.o de l.or policia proprlia, armada do sabre;. 

, 5", fiir~ilo 1í elevação rle lnrifus, quanrln o ltrr•.ro' liquido fôr 
· · tCI'ior a H .o/o do capii.al; · , . 

6", o Governo do Ma !.lo Grosso tomnrt\ 15.000 contos da . 
nccõcs orrli narias r! a compan!J ia que se organizar. 

. ' 
, A taes 'favores vem o Congrr~sso Nuciontil, no projecto que 

tenho á vista, juntar mais os seguintes: 
. ' . 

1•, inf.ciru solidariedade do Governo F~rlerul com' o rio · 
Mnl.l.o Grosso, no que diz rr•spüil.o á· concessão; 

2•, dnas g·arantias de )urns soll!'e o· capital m·camnnLapio 
niio. cxccrlcnle de 100 :000$ por ki lomol.ro: a pi•imcil'a, r! e 5 %, 
nm pagamento semesi.I·a!, depois ,de tomarias as conl.ns rlo l.rn
fego: u Sf'S'LHHill. l.arnhem do ii o/o, sobre a !'Mma r! r ,im•os dns. 
apolicrs que o Gol'rt·no· ricvri'IÍ rPcobrr ria companhia c png·at' 
irnmr.rlinlamonl.c ao put· mn rlinlicii'O rir cnnLarlo: rssas npolices 
l'Opt·escnl.am, 1\. Vl~t·riaria, ·apenas 80 '1<1 dn eapil.al orçamrnl a
rio, mas como sfio arlqu il'ilhts 110 mei·carlo a RO % r! o sou vnlot' 
nom illal. ·,a srgtmcla g-at·anl.iu eOI'l'Csponrlrn·•'t rxacl amenl e rr. 
fi % sohrc l.nrin n capital; as apnlic~~ l'icni·fu, rli!posilurin'~ !11' 
1'hC!souro, cnmo PI'Opt•irrlacle ria ornpt·r~a. qur. ns rccrlwr'IÍ no
vamr>nf.e no fim dr :17 unnos; v'/\-sr ns~im qtll' n On\'rt•no FP
riPrn! g·ar·nnl.irá ú companhia, ntr.m riu riil'l'cl'f'lll.'ll rio lH'rrn rln~ 
npnlie.ns, mnis '10 %· snht'l' n cnpi.ial m·r;amr.•nlnl'i'n, ali'• 100:000$ 
pnt• lnlomel.t•o, ou n o/o si os i.ii.ulos subi r·cm no par; 
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· 3', s·aranLir:í mpis a taxa nccessaria paen amorf.izneão do . 
capital em 37 annos; . · . · · 

4" garanf.ir:í, ainda 3:000$ por anno c por lnlomclt'O para 
rl~spezas do conservação c. traf_!lgo da .es~rarla; .. 

5' a companhia t.er:í 1sencao de dll'Citos · aduancJros; . ü'; os estudos c orr;amenlos serão fcHos pela companhia;·· 
o Governo. poderá apenas fiscalizai-os; . .. ·. . 

· 7', a nstrada não reverterá cm tempo algum :í propr1edarl~ 
nacional. · · 

Deixo de lado GO· aspecto politico da conccssrw, que im- · 
porta a transferencia, cm plrna propriedade, a um. em preza 
cujas acrõcs p'Oderão cahir todas em mãos de cstrangPims, ri e · 
mna região de 100.000 kilomeLros quadrados, mais de · rluaq. 
vezes a superficie rio Estado do Rio de. Janeiro ou mais d·J 
tres vezes a ext.ensão 'territorial da Belgica. 

· Do ponto de vista financeiro, a construcção rle 50 kilo
metros por anuo acarretará para o Thcsonro a obrigacão de 
pagat' 4. 000:000$ pelas 4.000 apolices que a companhia vier 
depositar; mais os ,juros do 5% dessas apoliccs, ou 200•:000$; 
mas os ele 5o/e do capital ·or()amcnt.urio, ou 250 :000$; mais a 
taxa de amort.izacão em 37 annos, ou 50 :000$; mais 150:000$. 
ó razão ele 3:000$ por kilome'f.ro, c-omo garnnl.ia do rcnda1 para 
custeio. Deste total de 4.·650:000$, parte, no valor_ de 4,000 
contos. constitue uma annuidado :fixa; a outra part.c, no valür 

·de 650:000$, representa a garantia de ,juros c cust.ciü, cuja 
som ma c1•esce. do 650:000$, no segu.ndo· anno, atú .att.ingir, no 
decimo quirilo, á de ·9. 750:000$, que ficar:\ constante desse 
anno em diante, at.é o trigcsimo set.imo, como resp-onsubili~ 
dacle. mnxima. · · 

Durante a construceão a receita da nstrada não será de 
certo,praticnmente apl'eciavel. Podemos assim arlmil.tir, sem 
pessimismo, QtHl, .ao 1'im do 15 annos, a estrada, ter~ custado 
ao Thcsouro NaciOnal !10.000:000~, pagos .cm dmhcn•o, p~ra 
auxiliar a con~f.rucção. mais o juro do ii% sobre o 'prerJO 
J{ilomel.l'ico ele 100 :000$, ·mais 3 :000$ por kilomot.ro e poi'. 
anno pa,ra despesa do custeio. · 

Onde irá o Governo encontrar om moeda corrente esse~ 
recursos ? A quo juro irtí tomai-os.? . ·· 

· Será ,iust.it'icavel uma lei que manda auxiliar com tantos 
e tão onerosos favores a construcrão de uma estrada rrue não 
revertel'á em trmpn algum ao 1i'at.rimonio da Nação"? Será 
razoavel que se ou.torgue a uma· cmpreza o rlirri'lo de com
prar apoliccs a bruxo preço para vendel-ns no Thesouro uo 
Par'! • . · · .. . ,. 

Do ponto de vistn t.echnico e> ndminisl.rnliYo, o projecto 
rosent.e-sc ainda· de um inconveniente, qunl o rln ficnrr.m os 
r si udos e orçamentos n cargo da em preza, aprmas com a fis
calizaoão do ,Governo. Longa. flXl)Cl'irncia tem ;IrmonMrado 
a necr.Rsidncle dr sr.rem Ines est.ufJos feitos pelos r.ngenlwil'os 
officiae;,, qnr nenhum inl ercsso II!I}Ifl om snc1•i ricaJ• llR con
dicões l.eclmicns do f.J·acndo {t vantagem rconomica do ni'iü· ex
ceder o custo, kilomr.t.rico rlo maximo garnnf.irln pelo Govm•no .. 

O p!•ojrcf.o, convert.irlo om lri, vil'in ci'l'fil' um precedente 
.prsadissimo pa1•a o Thrsnm•o. E' vm·rlade qur elle mnJ•ca ma
ximos d(• garant i'ns qtw. é possivBI !'Pduzit·: mas sabem f.odoa 
o~ qu~ teem prnt.ica de adminislraçiío quanto t! (lit'ficil, ao 
dtscut1rem-so as clausulas de um accôJ'rlo, conseguir dàs em
prezas particulares que se c·ontcnlem ~.om menos elo que lhel 
faculta a !ai çla concessão. · 

'·,! 
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Trata-se, é certo, de uma aut.orir.acão; mas o sim11lr~ 
·racto rio sanccional-a poderia parecer qÜc -não a repu tu cun
tml'ia aos interesses nacionaes, quando out.ra ,: a minha con
vierão. Abcrl.o o precedente pelo actual Governo, todo o mal 
qnri· dahi proviesse correria á oonta rio minha J'csponsabili
.clar.lo, ainda que só as fuhiras- administrações viessem da1· 
i'órma pratica, (t autorização legislal.iva por mim sanccionada. 

E 1í essa responsabilidade que julgo não rlcvee assumir. 
·. ~\ riscassêz do l.ompo, d istrilmirlo por varias Jll'.'>j ect.o.~ rr.

cebidos. 110 mesmo decennio, não me perm itto risludaJ• oul.ro~ 
diSilositivos rJa resoluÇão. O que ahi- fica, porém, afigm•a
se-me bastante para que eu não I h e possa 'rlar o meu assrm
'limcnto c, nos !.ermos do' ar!.. 37, ~ 1", ria Const.ituir;iio, 'a 
clcrolvo :í Cnmara flUO a iniciou. 

ni-o fie· .Tanoiro, 28 .do ,janeiro rle 1922. -· E)liiacin l'es.~úa. 
• > I . , ~ 

- RESOLUÇÃÓ DO . CONORESSO NACIONAL, VJl'I'AnA PET.O SR. PRESI
()JlN'I'E. DA. REPUBf,_ICA, A QUE SE JIF:FE!IE O PAI\ECJlR SUPil,\ 

O Congresso. Nacional resolvo: 
Art.. 1." E' o Porlcr Exr.cut.iv'D 'aulorizado a crmcr.der os 

favores constímtes rlrsl.a lei :í emprezn ou companhia llUe fôr 1 
const.Huida para exiJcutar o contracto •de concessão da EM.rada 

' de Ferro Nol'lo do Mal.tü Gmsso, assiA·nado em 13 de dr.wmhro. 
de 1920. r.nt.rr pari r.s. o Go\'flt•no. do l~Mado rir Mnll.o Gr·osso e 
o .Sr. Oscat' MOJ•r.ira,- desde que a erilpre~a ou companhia 
sr..ia constif:uidD: com o capital mini mo dr !i. ooo :•nOO$, real i-, 
znclos rm ,cJmhmro. · ·· . , 

Art., 2." Quanrlo a· rcndu bruta dn exploração inrlust.rial 
da est.ríula, proveniente da arrecaflncito de fretes, passagens ·) 
taxns accessorias, bom co'mo de qualquer receita eventual, não 
ntUngir ao mínimo nectlssario ao serviço rlo t.ral'r.go, o Go
wmo gaJ·an~irá .á osl.rada a diffrmmrn r.ntrr nquclla rendfl 

· c est.e mínimo: .. 
~ 1.•.- Enl.e.nfle-sr como mínimo nrccs~ario ao scrYico do. 

trafego a somma .rln~ Sflg'uintrR pnr~ellns: ' . 
, 1, .iuro· mnximo do 5% ao ilnnn .Rolll'r o capiÚtl rfft'CtiY.a

',menfll. applic.ado na consl.ruc(;ão r. no npparrlhamenlo do tra
fego; nn occnsião nm qur. a rRf.rada ftir offir.inlmrntr. rnl.regne 
no uso Jlllhlico, limiladn r~~e cnpilnl no mnximo rlr. 100:0008 
pot• kilomrl r• o dr I in hn fonen; 

2, amOJ•t.iznrão rln mrRmo capi~al, cot•rr.sponrlcnlr no prazo 
a· fJUfl . so, rrfrt•o o ~ 3" rlrste UI'I.Jgo; · . . 

. · :'1, despo~a 'flo CtJ.~Icio rio· f.t•nfogo· o rlr consrl'\'aoiio da o;;-: 
lrnd:\, inclusivo as rio t•rnnvaciio n nugmrnlo rln prsprctiyo ma

, trrial fixo, rodante r rlo tmcr;iio, ntrl no 111nximo de 3:000$ por 
nnno e por ld lomotr•o. 

. § :?." O pag-nmrnf.o ria rliffrrrnr.n rlr. f!IH'.frnln oslr. art.ign 
será ftJiln peln. Go\'OI'llo, srmr,ll rnlnwnil\ np1í;; lomacln de 
contas. · 

§ ::1." As rlisposir,õrs rnnslnnlrs rlr,lr m•iigo Ar.l'iío nppli
cndns surcr.AsiYamrnlr a cada h•eeho lliW ftlr nhr.t·lo ao tra
fego I' vigorariio durante l:rinla o sel.1• (:17) annos, contados da 
data dn inaugumoão ofl'icia'l do f.J•nl'rgo rm cada trecho refe
rido. Nenhum trecho l.crt\ e~lensão inferior a cincoenla (50) 
kHornetros, · · 



·. 

298 ANNAES DO SENA!Xl. 

§ 4." Emquanto não estiver arnor'tizado, nu conl'orm)durla 
' deste artigo, todo o _capital emr~rcsact9 na , c~tr.acla ~ l'lxaclo 

,consoante o art, 4", a estrada nuo set·u permJI.I.Jrto rllspi\r ri e 
quaesquer, importune ias que venha a nrroyaclar pela vcnrla nu 
pelo arrendamento das terras a elln cedtdas ·pelú· Esll.arlo· de 
i'ilaLI.o Grosso, á csl.racla cumprindo recolher taes importuncias 
a um cstabolecimonlo ele creclil.o, acccito pelo Governo, ou, si 
esl.o assim >O cnt.enrler,. ao 'l'hcsouro· Nncionul, medinnte pn- · 
gamento elo ,iuro que . nu occasiiío fi\r convencio~arlo. Esl:!ls 

· · impor~tancius assim como as .rendas que produzirem, Rm·ao . 
· destinadas a substituir ou completar a gamntia .dada pelo [in

verno, á qual se refere o presento artig>O sem interrupção do 
prazo estahelecido no paragrapho anterior. . · 

ArL · 3.• Si a renda .bruta, definida no arL .2•, exceder riu 
minima necessarici aos serviços do trafego, a estrada tcr·á de 

. pagar ao Governo uma porcentagClm sobre o excesso verifi-
cado. . . 

§ i.~ Essa porcentagem, que será fixada no cont.mcto, nfío 
poderá ser inferior n 10 % (dez por cento), será crescente 
com o excesso e devorá ser paga até integral restituição no 
G>Overno, das importancias por clle eventualmente arlianlnda~ · · 

· á csl.rada, nos termos do art.igo anterior. · . , 
~ 2.• Uma parte do restante desse excesso será dcst.inntla 

á constituisão rte un1 fundo de augmento do material ndnntll 
e de traccuo c a outra parte caberá á estrarla para at.trmd•!t' 
ao accrescimo rlo despesas de conservação c de •custeio· c !lura 
formar a sua renda liquida, ria qual os funccionarios c opC!~ 
rarios que trabalharem na exploração .industrial da .esLrada 
terão uma porcentagem 11 · est.ipular no contracto.. · 

Art. 4,• O capital n que se refere o § 1• do nrt.'. 2" set•(t 
fixado no contracto de concessão dos favores desta lei, pnm •> 
qno exigirá o Governo os cstüdos, pro,iect.os r. orçamentos OQrn 
todos os detal h os que julgar· necessarios. 

Art. 5." E' facultado á r.st.radn o direito· de depositar n.l 
Thesouro Nacional, antes de iniciada a const.I·uccüo, cm tit.u.r.!~ 
da .divida publica interna, de cinco por cento ( 5 o/o) de .i m·c•,o. 
adquiridos no proprio Güvcrno, si este assim o· entender, atá 
oitenf:a por cento ·(so %) . rlo caplt~l de que trata o artigo 

· ant.erwr, podendo o rlenosJt.o SCJ' J'e1to por parcellas cones
pot)dent.os no capit.ul dos J.rochos do que trata o § a· do . 
art. 2°. . · . 

. ~ 1.• O ~overno. p~gará :í es~rarla, em dinheiro, a impor
tanCJa do cnp1tal deposlf.ado em I.Jtulos. correspondente n cada 
trecho, {t medida que cllcs for'em sendo officialmente · ah~rtos 
ao •f.ra!'cgo. · · .. . 

§ 2.• Os l.it.nlos da divida pul>lica depositatlus peJ;t eg
tracla nos termos dt>ste artigo voncerão os .juros a qw..' ti
verem· direito rlurant.c l.ódo o nrazo de f)Ue trata· o § :l"' do 
m·t .. 2•, com aR J·est.l·ic•;ücs constantes do paragrapho ~eguirl~J: 

§ 3." O Govr.mo · rcsgataJ•á, inuLili~ando semest.J•olmllntc, 
após n inaug·uraç[ío official de cada trocJJo tantos tiLulr•s da 
rlivida puhlica depositados pela r.st.rada no Th.csouro Nacional, 
quantos conospondam :í quota da amm•l.ização mcnc:ono,i:) nn 
n. 2 rlo ~ 1• rlo ar.t .. 2". · 1 

• • • 

~ 4." Si parte do capital rla estrada 'J'ôr oht.ida pela 
omissfío rlc debr.nt.urcs, os ,inros dos tilulos doposil.ados c belll 
assim a .quot.n ela amortização assegurada pelo n. 2 rio ~ 1• rio 
nrl. 2". comt.ilf.uirfío garantia especial elos ,iuros c da alllOI'li
zaç:io devidas a osso capital subscripto cm dobcnturcs. Aos 
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debcul.u!'istas, cm nenhuma l!ypo/.hese, assistirá o di r·eito de 
requerer a i'allcncia da estrada, emquanto receberem os ,JUrCts 

·cios l.it.ulos depos_itados e a amortização de que !.rata o n. 2 
elo ~ 1• do art. 2•, embora sejam elles inferiores aos deco•:
l'i'tlles das ohrigacões contrahirlas pela estrada; resalvatlo 
si!mprc, aos debenturistas, o direito de haverem, nos semc>tr·es 
P.uhsequcnl.es, a rliffcrença de juros que lhos fór devida. 

Art.. ü." O Governo estipulará no contracto as condiçõe" 
do resgate dos favores nesta lei c:onsignaclos, assim como ao 
do resgato ria propria ostraria. 

Art.. 7." A' estrada será concedida isencfro. dos direito:; 
tlo importat•ão .. ao material preciso ao primeiro eslabclnr;i-: 
mon/.o de que não ha.ia similar de fabricação nacional. · 

A1·t. 8." O contracto do concessão fios favores autorizarias 
nesta !c~ só poder·á ser assignado, após acquiesceneia exprrssa 
do Governo do Estndo de Matto Grosso, que ao Poder. Exe-
cutivo .Federal deverá ceder:· . 

a) o direil.o de fiscalizar exclusivamente os serviços ele 
construcção e do trafego da estrada; 

b) o .direito exclusivo de a!Lerar as C'Ondicõcs tcchnicas 
do traçado bem .como o pro,iect.o e o orÇamento de todas a~ 
ohr•ns r material de trafego da estrada; 

c) o direito exclusiyo do approvar as tarifas de transporto · 
rle mercadorias, animacs r pas;;ageiros, as quaes seríro l'INisl.a;; 
de tres cm trcs annos. · · . 

ArL 9." Para fazer face :\s despesas de fiscalização con
t.ribuil•:í a estrada com a quota anuual tle cincoenta mil réis 
(50$), por kilomr!f.ro rlc linha cm trafego e de cincoenta 
contos de ré is {50 :OOOili POT' anno na phase da eonstrUcçítQ. 
-'\ rlrspesa rle cincocnl.a mil rl\is (5ü) por lcilometro de 
lmha em t.r•afrgo scr1i incluída nas de custeio, da· que trata 
n n. 3 rlo § 1•, do arL 2•; e as. rlc cinoocnta contos rle réiR 
(50 :000$) por annn, relativas :i construcnão, ser:í considerada 
comó fazendo parte do capital da cst.rndâ. · , 

A I't. 1 O; Sor·ão transportadas graLui\.amente as malas do 
Correio c terão abaf i monto de cincoonl.a por cento {50 %) 
sobre· ns tarifas respectivas todos os demais transportes effc
cl.uados por. conta do Gover·pn Fcdr.r·al, Para o effcit.o rla 
for•mação da rcnrlu bruta dorinirla no m·t. 2", ns. tralis.por/.cs 
~rra/.uilos impostos pelo ilonlr·actn rle conccssiln da estrada pelo 
Estado de M·atto Grosso sm·iio o')rnpulnrlos como pagando oin-
coonta por cento (50%) das .tarifas rr.spcctivas. · 

Art,. 11. A cst~acla será obrigada a nrg'Unizar si:wviço re
gular rle prophylaxra contra n paludismo nu qualquer outr·~ 
cndcmia existente nas reA'iões a percorrer, dr accôrclo com -o.;; 
regulamentos e insl.ruceões quo fot·rm expcrlirlas pelo Po.~c-r 
Execu\.ivo rio l.r·nfc;w. Ser:í. a c:il.rada i!malrncntn obrigada a 
compflr• os preços nnil.arios paru exoeucilo rias obras· do con-· 
s•trucção. lcynndo em con\.a a quota ncêessar·ia para a/.tenriPP 
IÍS de.~pr.saH rlrocnr·r·t•nrcs rins scgtll"fls por uccirlonlcs rle trnhn·
lho; c, bom UsHim. a aL/.rnrler• taml1rrn n estas cir·cumst.anciu~ 
na or:gani7.uçün rias tabrllas rle salarios do pessoal ompl'egtt;lo 
no scrviçn d11 oxploraefio inrlusl.r·ial ria linha rerrra, apôH a 
ahertura rio l.rafeg·o. · · 

Art. 12. Os prazos de const.rucniío serão os elo contr·nM,l 
nssignado pelo conoessinnario com o ·Es'Lado· do Mntto Gro~so. 
· Art.. 13. O Governo cstabeleccri\ 'no cont.rac/.'(1 ns ,wna
lirlnrlrs por faltn rlr cum]ll'imcnln das rlispnsic~os rln mc,;mo 
contracto o dest · 
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Arl, H. Fica entnnr.lido que· a concessfio rloR Javorr•s 
. can·stantcs desta lei s·ó podei':\ ser el'fectivnda, rlcsdr qne 
se,inm res]witarlos os direitog rir• I crceiros porwntura r:Ül· 
tentes •. 

· Arl. 15. Revog-am-se as disposicõ~s om contrario. 
Cnmai'U dos Deputados, Hl rlc Janeiro rlr 1022: -Dio-

1/y.~io .Tlwntc.~ • .Prcsirlcnto em exercicw.- Co.~to Reao, .1" Se·· 
'o1:e1nrio. - Ascenrihw Cunha, 2• Secretario. -A· imprimir, 

E' lido, apoiado e rcmcttido á Commissão de Conslilu ir;úo, 
O SCS"llinJo · . . . 

PllOJECTO 

N. S!J- Hl22 
' 

O Congresso Nacional resolve: 

. . Arlig~ unico. E' cç11siderada de ulilidado publjcn. a .Es
cola Prat.wa (lo Conlnlnhdnrlc '·Mornos Barros", cx1stente na 
cidade de Piracicnha, do Estado rlo S. Paulo; revogadas as 
disposicões cm contrario. · · 

· Saln das sessões, 23 do dczombt•o do Ül22. ...;. Adolpho 
Gordo. · · . 

. O Sr. João Lyra ( •) - St•. Presidente, os .iornnes dó hoje, 
noticiando o~ f,J'abalhos da Commissão de JJ'innttcas da en
mura cm sua t·eunião do honLem, divulgam sugestões do ii
lustre Hclal.or do ot;cumcnt.o da Fazcncla, naqucua· Casa do 

· t~ongrcsso, que exigem de minha parl!'. um prot.csl.o imme
ltial.o, com relucão a qualquer PI'Omcssa 11e apoio que, por
venturn, me houvesse sido al.l.rihnida, (ts · merJ irias· pt'Otlost.as 
qunnlo :'1. g'l·al.i l'icaeão j)I.'Ovisoria .do l'unccionalismo civiL O 
que S. ··Ex. propôz foi afinal a suppressüo.da tabelln que eu 
susten !arei i nt.cgralmenl.e. · 

Aguardarei a publicação elo parecer do S. Ex. para dizet• 
minuciosamonle quaes· as combiuacõos havidas entre m1m c 
aqucllo illuslrc Deputado. . 

Jlodm•ci, enlrcl.nnt.o, rcsumidamrmtc, ndmmtar ao Sí!nado 
que o que 1'oi entre nós cst.nbelcc.iclo foi a ctol.erminaçiio do ·üm .. 
credito. do· 75 mil contos de róis, pat•n o pagamento da dcs
peza rolnl.iva :'1 gTnt.it'icnr:ão p1•ovisorin concedirla aos funccio
nnt•ios não aln·ans·idos uo$ augmentos del'inil.ivos concedidos, 

f~Ol' inicial..iv(l ria cnn~ilrn, .ao l~xcrçilo, Marinha, . .J>olicin Mi
ll.nr, J.lomllci1·os, 1\Inglsl.m·w c Mag·Jsl.t·at.ura. 
· Pensava ~ ponso que nquclla importancin cohrir;í inl.oi

t·nment.o a rlespe~a decorrente da l.alwlln tiio. cómhnl iria hoje 
e 'tão applaudida h ontem. . · • 

Alóm de~~n rlcclat•at•ão · sou ohrigado, St•; PJ•flsidonl.fl, n 
conloslar uma al'l'irmncão ni.I.J•ihuifln no illusii'C Dcpul.nrlo 
paulisl.n po1· um rios ,iornnes rlc ho,ic, elo quo ou, nutor ria 
cmcnrln, me impi'Ossionúrn 0om o vulto rio despoza por olla 
det.m•minndn. Ao contrario, 81'. Prosir!cnl.c, o .que eu lle
clnJ•ci a K. Ex. foi que ri exocuc;üo dá lalwllu mais me .t.mha 
convencido da oxactidüo. dos cnlculos llOI' mim nprescnLndos 
á Commissiio rlc Finn&as rio Sonado. ' 

.Prel.enclo, no parccnr qun· liver de cmiiUr sollt•e o Ol'Qa-' 
menlo rln Faze nela, ri i seu I. ir rlcscnvolvidumenLc o assumpto e 

---
( •J Não foi revisto pelo orador, 

·' 
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demonstrarei ao ::;,:nado que nüo houve absolulamenlc ne
nhum equivoco !JlW parle do llelalur. Si alguma irregulari
dade u•;cor.'L'CU na e.xocução, essa aiJsulul.ameulc não p•ítlc sct• 
allriiJuida ao l:icnado, uern ao ·rolalor da Fazenda nesta Casa .. 

' . 
Put· emquuuto sãu' c:.;Las as dcclara1;.ües que· me cumpro. 

fawl', usscglrrandu au Senado· que manl.m·ei t~ emeudu que 
aJH'escr]Lei; que juslil'icar·ei plcriamcnle as razões que me im
P·~IIir:trrr n f .. rrnulnl n c as dcmn"i3traçõcJ qüe ~:Jb~c clla offe
reei ti Connrris~ão riu Firmrr~as, se,iarn qunes fol'CIJI os inlcl'cs
scs munifestuuus por uull·os para cumbatcl-a, 

O SH . .Brm:-1.\HDO ll!oN'l'IJ:ffiu - Muito bcril. · 
O Sir. Jo..'io LYH.I --· Pot· cnrqunnlo r·epiln, é o que me 

cumpre declarar. (Mwitu bem; muitu beitt.) 

O St·. Il•i!Jeu .M.achado - l'c•:o a vulavra. 

O Sr. Presidente';- Tem a !Julavt·a o St·. Senador Ii·ineu 
Macharlp. · · 

' . 

O Sr. Irineu Mach!ldo IH'Ollll!Wiou um di~cut•so que. será 
publicado depois. · 

O Sr. JusiJ Chermont- !>01;o a palavra. 

O Sr. Presidente ·- '!'cm .a .pala\'l'u o nuiJrc Senado!' .. 

O Sr. Justo Chermont -· Sr. Pre~idenle. o JJiario do Con-' 
(J!"es.w de hoje !Jublieu, o par·tlcer da Comrnissão do· Finança! 
.sobre n IJl'\:amenlo da Ag'l·icultm·a. Po:· conseguinte, requerro 
a V. l~x. consulté u Casa sobre si concede urgçncia para que 
esse orr;arrrenl.u seja irnmedialamcnte discutido c votado, sem 
pre,juiw, pot·•~m, Íla volta á Commis:;ão com as respectivas 
emendas apresentadas cm terceira discussão. · 

O Sr. Presidlmte - O Sr. Smradm· Jusl.o Chcrrrwut ,t•equcr 
tmienéiu para discussão do par•ccor da Cornmissão r.l~ Finan
ças ~ouro o. OJ'I_:amouto da As·ricull;ut·a, hoje· pulJ!icai.lu nu Dia

, l'iu do Collffl'e.~.w. Os Srs. que ai>provnm este rc(lucrimento, 
quei•r·um lcvantut·-se. (Pausa.) 

Foi approvado, 
Continua a hora uu expediente. · 

O Sr. Jeronymo Monteiro - !Jcço· n ptilavJ·a. 

O Sr. Presidente - 'l'om a palllvt·a o nobfé Senador. 

O Sr. Jeronymo Monteiro ( •) - Sr. jJresidcnle, em tuna 
das sessões, anl,1!'iurcs. o honrado Pre~idenLe da Commis~ão 
de Lcgi~luç!io e Justi\!lt, o nobre Sonadot• por São Paulo', St'. 
Adolpho Gordo, leve ensejo de .prununcia•r: nesta Ct~sa um longo 
diomu·so enr que 1'1~~ uma aprccia\:ão ~obro a conducLa du cada 
um dos membros dcsln Commlssão, nu oocasião em que ali S!l 

. .' ' ·~ 

~ 
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l.raluu do pro.ieel.o n. 35 ~uln·e a reg·ulurnantunão tlu liberdade 
ue pensumunlo pela palavra escripta. ' • 
. Nu~tia orac,ão, aliás brilhanlc, ~orno são todas as que pro
let·e o nobre ::5ouador·, ha um capitulo, como S. Ex, mctirno 
uoalarou, destinado a este seu humilde collega, membro da-
quella Uommissão. . 

Nesta ·partiJ do seu uiscurso, o nobre Senador paulista 
cunu11etleu \'lll'ias in.iu>tu;.us, apreciando a minha eomltwla ao 
S'JU latiu, uu~ ll'Ubulltus de ulalwra~[w tlutise prujectu. Não pu"SU 
di~cr u mesmu eqm ruspcilo ao que 8. Bx, fe~ cm rcfermwia 
aos demais compunlwirus, Jllll'lJLW pat·occ que houve mais mu
c;nunimidude de sua parte pui'U com cada Ltm doti seus ouLrr 
co!Jugas 01.• que Jllll'a ·~Olllllligo. 

Nessr, uiscur:;u, que ufw live a satisfação de ouvir, mas 
que Li v e uccusiãu de icr, uiz S. J~x., textualmente, o S('-
guintc: \' · 

«Bntretanto, o nobre .Senador. pelo EsrJ.iriLo' San lu, 
cu.i•J uomo pede !ice!l\la pat·a declinar, o Sr. Joronymo 
Monteiro, que conhece perfeitamente a origem deste 
projecl.u. ,não sr'> pelas declarações feitas neste recinto 
pelu orador, e na C11mara dos Deputados pelo Sr. Carlos 
Garcia, como aiuàa pelas noticias dos ,jornae.s de São. 

· ·Paulo. S. J~x., lJIIU, como membro da Gommi8são, pre
sencioú u debate iong·o !H'ovocado put• c:ida um uus ar
tigos do projecto e por cada unm (las ·emendas orre.rc
cidus, 8. Ex., que foi tustemunha dos esfurr;os cmp::e
gados pelu ut•ad11r IJ pu1: seus collegas para que fo;;~e 
.elaborado um ht111: JH'II,iocto, dig·nc• do Senado, S .. Rx., 
que nunca tomou JlUI'I.I! alg'llma nos debates travados 
neste recinto c no ;win da Uommissão e q11e nunca pro
i'et·iu uma t1nica palavra, indicando CJLHLl a .. disposi~'ão 
inconvcnionte dn projecto, entendeu dever dizer, cntr:c
.Lanto, em seu vo.l o em srparado.~ 

Em segui tia S. Ex. pJ·ucudeu ú leitura do trechos do meu 
voto cm supurado, ond:J escrevi: ' 

«EiiJWI'Ut'-ilt• qlH! ''' dr•crnl.f• o sitio, que se o prn
l'llt;ue all'avés de longos mezes, pura, na sua vigencia, 
,ui dar-se da J'eilura prccipHada' c. urgente de uma 'lei 
que visa direcl.anH,n lo a imprcrisa do pai~, cerceando-

,,. lhe a livt·c inanifcsl.ur;ão ele pensamento, é attcsLat· a 
incompaUldliclude dessa lei com o sentimento da mnio
t•ia do povo, deixando flULcntc a injustiça de seus· dispo
sitivus. E' ainda;· a confissão Lacila ·da fruquo~a do Le
gislativo, cm asstimpto de ·tamanha delicadeza c em (]Ue 
se visa contrariar a vontade, a aspira~ão de um povo 
livt·c, ou que se inct1lca de livre o que deseja conscr\'t'.r 
as prct•ogativa;; de sua. lihcrrlade. 

Dcsrlo muil.o,; annus voem ns C]tle almejam toJ•, I'.n 
D1•asil, t1rna imprensa captivu, immcrsa em ccnsm•as, 
rodeada de urcsl.:1s na sua ac\•ão civilisadora, desde long·o 
tempo eslftn cllcs a proclamar a doficicncia. de nos~us 
leis com respci ~o ú rcgulat·izução deis actos de manifQs~ 
tação do pensamento pela palavr~ escripta. 
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Visau1, ~um duviua, rcuu~it· esse vode1·oso elemoJ1tl" 
du pt·og·t·e~~o :i IH'ecuriu situuçilo du simples aceu:uula
tlot· tlc luu vuminltas aos J'orles e poderosos do dia. 

l~nlrelanlo, n~ nwws c o~ untto~ .se lecm -stwceclidu, 
sem que se d<i COl'JlO a esse malJ'auudo projecto. A l'ull.u• 
ele oppot·tunidadl!, a ausencia tlu bum momento, cohsti
LueJU. dizem, a catt~a da não uxbtrmciu, alé hoje, de 
taca disposiLivu~ na nus~a lcg·i,;·lar;.ilu. Mas, nu realida;Ju, 
o que se sento, 11 LJitu su purce!Jc, 11 qno totlos lulm com
preltendt!llJ, (• li III; essa UJlJJUt'lu idutlu, ussu bom nw
mento, só podm•itttll set• uncontt·adus quando, cet•ccadu~ 
as liborcladcs, pudesse: a vonlude ut.!Lucl'Uta dos que go
vet·nam,' t!:->patHhr-sc st.!m peias, lan~~ando as bases de 
uma ors·aniza,;iio opjH'ussoJ•a dos sag'l'ados direitos do 
povo e attnullatut•ia dos pruc,Jilos constitucioriaes, no 
in'luitr• Lle mais J'ucilmentc se poder abusar da~ J'uuc~iíes 
·xercidas di~criJionul'iamentc, sem respeito aos cond-
adúos. 

J~' que JH'CSCl'ÍJJ\\Ües desta nuture~a só pudem sol' 
adoptadas em quadras especiaes, cm que a liberdade 

. por hiatos 1úais ,1u menos longos, soJ'fre restricçüus r.•m 
seu exercício . 

· E isto occut'l'e quando levantadas as prm·og·uLivas 
instituídas \Jela lei Lias luis. quat~dci só g·overna a Nar;ilo 

·a vontade r c um homem. Es~e c o momento prupw;u. 
Cumpre aproveitai-o com ludo o empenho. l!:' o ca~u 
presente.~ 

Depois de !Cr ll8tc topil!o t.lo volo em separardo do humil
do •Jrador, o nobre 8onador rJOr· S. Paulo crnitinua o seu discur
so, ou melhor o capitulo desLinado a sem humilde c obscuro 
collega, nos seguintes termos: 

' 
«Mns é extraord'inarin ! :5. Ex. que nunca tomou 

parte nos debates, que nunca ol'fereceu uma· unieu emen
da c nem combateu ou uccoitou uma uniea emenda, 
que nuncà fez apreciação de qualqum· natureza sobre o 
projecto, tendo .f.ido o prazo de 5 dias para justificar 
o RBU voto vencido, em lo:;lll' do demonsLrn:· a inconveni
encin l]o pro,il'do n a iucon;Litucionn!idade r.· suas di~
posicões, limita-se a escrever· aquelias palavras que 
estão om completa cont.radicoilo com a verdade dos fa
cl.os o com o que consta do •proji)CLol 

Em Jogar do indicar os vicias e ns defeitos do pro
jecto e de demonstrar a sua inconslitucional idarln, en
tendeu S. Ex. ser mais conv,mirnl.e fazrr urna violent.a 
manifostacão contra o Governo. Pura R. Ex. o Governo 
nct.unl caracLm·izu-sn por um a.mont.oado dr desatinos 
destinadns a subverl.orem o t·rgimr.n o· a annullarom os 
poderes legi~laJ.ivo c .iucliciario. · 

· O ~rosidcnf.e da Hopublicn. nu 'npiniãu cio S. Ex .. 
conseguiU suhmol.l.r•r· o .Pndr.~· Legi,lnl.ivn a seus cnpr·i
e)to~ e ill11Josir;õcs, consnguiu l.'mbaracar n. ucoiin f!a .ius

. !Icn usando dr sua influencia r :lbusandn rla Limidez 
". fraquozn. dnR mngisl.mdos, consrguiu inl.crl•ir na pn
lttwn. dos Eslaclns al.f.onl.ados contra a sua n.uJnnomiu, 
e tom encnrccrndo sem .processo, sem culpa f'ormuctu e 
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sem motivo al~;um os mub brillianl.es jornalistas hra
siloit·os. o:; tJUI! I!LI.~lullltUII combater tl l.Jutu curubule de 
uma causà nu!Jre o ,i usta! 

-B, pur·a cor·oar a :;uu obra, o St• .. l're:;idenl.c da llc
•JJUblica aproveita-se elo murnenlo i_•Jit llJUc esl.ãu su~
ponsas ns gul':lllUas consl.il.uciunacs para ubL1~1' no Gnn

fll'úosu unw lei I'eslringiudu a liberdade da imrn·onoa." 
' , 

Quem quct• lenl!u lidu u ntcu volu vencido, quem quer 
que Lenha observado agora a lcil.ut•a que fix deste lnpwo, tio 
meu valo cm SCJJUI'àdo podm•ti diwr 1•m crnscicni~ia se o -.IJUO 

, ahi csf(t 1i ou não tr·utluce.ã,, du J'ucto oecurl'itlo nnl-r1J nós, noo 
ultiruos tempo~. ou sn ,:. np~n:ls uma ';!::patrsüu tlpaixonada, 
politka de ttiiJ advl)rSat'io da ~it:uu.çiio. . 

-~ Pos:;o ettnseienfenwu!.e atlu,;fur l!rH! o que esU e~eriplo 

.-

no mru voto ufio é mui~ ·do wre a ft•:rdmg;io· dus fados nl.Jser
vados 11os · ullimos [l!lllpo• entre nü~, 11ão ·é ma i~ do I]Ue uma 
oxpansüo ,iusta, procerlcntc, que apresentei ú wm~idcra~ão dos 
Jl;lcus par·cs, ap-resentei ·.a todo o puiz u al.tesLadn nt• que Hei ob
~('1'\'al', sei tomar rm non~idcraçãu os aconLeeimCJilos quo se 
~l)rcedcm, os acunlccimeulos que· pudem affecLar o futuro 
elo nosso paiz. . . 

Diz ainda o nol.Jre :5cnador pol' São Paulo: 

«'O PJ·c~idenlc da llcpuhlil'a, ua' opinião de S. Ex., 
eon~eguiu suhrnctfl.•r· o Poder· Legi;;lal.ivn aos seus ca
priehos o imposi~õcs, cons.eg•uiu enrbar•at1Ut' a aceão da 
jusf.i~a, u~ando de sua in l'luencia o a'Jllsamlo da Lim i dez 
e. ela J'raquew dos rrragisl.mdos; conseguiu inlervit• na 
polil.ica 1h1~ Eslaclos, all.endcndo cunlm a sua aulnno
nria, c lcrn encat·ccrudo~. ~cm fJ.l'occssn, ~ú111 culpll· 

· 'J'or·mada, sem mulivo algum, os lllnis llrillranLIJS ,joJ•na
lisLas brasileiros, os que cn~lmnaon\ comhulcr o 'bom 
combale de uma causa nobre e justa.» 

l\!ais 'LI nra r·epetil;ãw de trechos elo meu ··par·eccr. ~~ra P. 
são factos do eonhccimuul.u de Lodos, que, nu uccasiãn Clll que 
eu esct•cvia cs~l! voto, J'nuil.us jnrnuli,.;las, e r.Ins ruais !JI•i
Ihunt.c~ da· nossa impt·unsu, so achavam recolhidos ú prisão. 

-sem pt:ue1Jssu, sem culpa frH·.rnadu 1', apenas, ·POL' um gesto 
rliscrecionario e pr·epolcnlc Llo Governo de então. Núo tl ex- .. 
Lmnhavcl, pois, que me r<!l'cri~sc a cs~cs factos o os con
s.ig-rut;;:;c mi voto que elaborei, a respeito do assumpto, que 
al'l'ccla directumcnle a este~ :membros tlu imprensa· do nosso 
paiz. · · · · 

A pt·imciru pal'l.c, _prJI'érn, que se rcf'er·c an Poder· Lc;.;is
laLivo, e tw Poder .Tudiciar·io, 11ãn são vm•tlatleii'UR, No nreu 
vof.o, núo inclui ullusíio atg·unra ú. pressão que possa ·ler sid,l 
exor·cicla pelo Podet• Executivo, sobre os rnemll!'os do Clll·pu 
Lcgislafivn. Nem l.arnpoucn :l'ix ref'er·rinoia alguma <í inl'luen
cio do \Podm· :J~xccut.ivo solH'O os rnombr•os do Pudet· .Tur!il!ia
rio. ;\.penas live ensejo de alludit· ;I inr.lifJ'crcru;a .de gt•unrlo 
numero !lc rc\prcsenf.anl.cs do pai~ n ú displiccucia cnrn que 
onmtravam, nessa occaoião, gt·avis~;imos pro!blcmus, CJlr'e iam 
tendo solu~'úo, u meu ver, ur•rutla, a meu ver·, compt•omdlc
dora do fulut•o Llo puiz, pur· rm!'la do Puder ExccuLivo. 
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Acercs0onLu o nobm Senador: 
· <>1~. paua ~oroa1· a stm oiJJ·u, o l:;t•. ·Prositlcnle d;~ 

Hepubl ica apro\'oiluu-~o do mu monto cm que osLão 
o'U.;pensa~ as garanl ias von . .;liluuíonav.:<, pnrn ohtm· do 
•Con:;l'c~~" lliiJa lrd que exl.ingun a lillerdadu du im
PI'tm"a . .1~. e111 l'eia~ãu ao lilllllilclt• ,. obsl.'l.il'o aul.o1· du 
pt·ojeeln, .11 noiiJ'I' !"unar!ur· pelo EHpit•ilo Santo, sr.u 
I'CIIHJ anrJt;ll n. eui11JJUJJ!wrt·o de lulas, com u111 gesto de 
fidalga ~t:lll!I'O~ida1.!P, d.i:;l.íngui·u-o eon1 as :.;eg·uínt.J,; 
palunu~: 

.Pat·ece que S . .Jo:x., illiJH'egmHio da~ aul.ueraLica;.; 
icleas dt! dc,lplltiSIIIll, liio dit'l'L;nclidus cnrn ti no;;;;o mcin. 
nns ul(.iJJI!I~ IJ~lllJln"· esqiHJt:CII o ~·!u Jli'UIJI'iu passado 
~~ ·o do,; S<'lltl BITlilJ•'IIIe~ (\OIIl[JU.I\Iil.•iro~ da pl'UIJag·aiHia 

. J'cpublicana, os são~ pl'ineipios .cm que a phalange cmc
rita dos democratas defendia os clireii.Qs do povo, con
lt·a um I hl'nno hunrlr!'o .. e 1 i hct'al, para se faze1· J?Orl.a 
guião tio novo Pl'ogmmma, cujo principal objectivo é 
suppl'ÍiniJ· lilJeJ·dades, a:;sogm•auas desde a fundação ·do 
reginwn. desde a omancipa\•ão do paiz. · . 

J~' tl'iste a missão.~ · 
«'l'ivosHe o OJ'af/ol' feito pude dcs~a phalungo qu 

lnnl.n ~·J csfül't'Oit para aLit'aJ· eslc paiz a. uma rcvolu
·cão c inundai-o dr! sanguf'. ·n esl.ivcssc se batendo, 
,ne;;le momento, .por uma mêclkla dcslinacla a isentar os 
,inrnali:;lus cln f!llalqner I'I'S!Junsallilidado penal, c o 
nobre Senador pelo E~õJJirilo !Santo cnnsiucJ·m·ia glo~ 
riosa a mi~~ão.::. 

Sim, eu consi.ctcrat·ia ;;lorius1l Ps~a nmsuu, porque clla 
nútJ Leria nuLl'u fim ,;inão o de l'azcr justi~.a. o de evitar qull 
n:dividuo~ innoeenlus soí'J'r~sscm o~ uffoi Lo:; tia mú vontado 
c tia paixãn [ln] i tiea .[Jn momentu. 

E '-'·' l'udo~ pnsLI'I'ÍoJ•es rnc Yit•t·am ·dai' ra~fío, porque no 
CI>J'I'Cl' dn:; Jll'oee,;sos, IH\~ indaga~õns fcil.as, ficou pel'feita
mon!.o apw·wJo q110 .os jrl!'nalislns, na sua quasi t.oLalidadc, 1 
llOJ.Il1111rm ptt~·l.icipacfio t.iwwam 110 nJovimento de scdicão oc· 
COJ'.I'Ífill 1'1\l jnllto ·rln~l.c armo. 

l~ru. portanto, um lmu/n do juslica que soll.ava em favor· 
liessos homens, mal/.ratntlos pola lll'epol.cncia do um t,;'OV·ct•no 
St'lll I!ScPupuln:;, O 11nbr·r SenadO\' por S •. Panlo não t.om t·a~ 
zão. 'insur.,;;inllo-su conlJ'il as minh'as .palavras, nc~t.cs termos: 
«Ti'ves,.;e o orado1· 1Hio paJ•ItJ ·dessa phalange que tanLo se e~~ 
foJ'ÇOII pnl'a al.im1· .rslo •Jiaix a uma I'I!YUliiCiin r} immdal-o de 
sangue o eHiives~r: ~n bal.•.'ndn, nc~tt·. nliiiHCi1io fHll' uma mo-
ltida dcsl.inada u isenla1· iw jornalistas uo flllillquot· t·csponsa
~ilida.dc pr.1~al, o o ty>l~1·o 1Sonmlot' pelo Esnil'ilo Sunl.o consi
oeJ•aria .g/OI'IOSII a ffiiSSI\O,:i> 

:Se !'ii\ eorlamenle · :;loriosu, pnrQLW ú sem PJ'(\ ~Jorinsn. 11. 
missãn do Lndo n inclivii.lno qno ;.;o bate pela ]JJ'atica da ju~
i.i~u. ·qur. sn l.Jalt\ pam filiO se arrastem as pena,; uaqnclles qui) 
silo innoecnl.es. , · 

'Süo •c;;lus. St·. Prr•sidcnl.c, as J'cl'oi'CIWias fr.il.as pelo nobJ'O 
S6naclOI' por IS. .Pnnln ao seu htunilrlo edllcga do Commissão, 
dando aos allnl'l'ocitnl:nt"s n ils onnlral'iodatlcs q110 caustwan: 
as vet·rlatlcs consi:;nadn:o~ no nwtr vnl.n \'(\11Cido. 

A in.illsLiça drs~a allog·açiío elo nnl.it•e Scnmlor· pnr· . São 
Paulo ovideneia-so .í1 simples loilin1n. · 
· Agora, :SP •. Presidente, prccisQ r.lizcr ao nobre Sonndor. 
!101' ::>. Paulo, que núo acc~ilci o seu pt·ojeclu, que não colla-

• I 
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borei, no seio da Commissão, no já celebre ;projecto n. 35, 
por motivos muitos serias, da ordem constitucwnal, de justiça 
o do respeito ús nossas leis em .geral. 

Não podia dar a mi11ha collabox·acão, a minha responsa
bilidade a cs'sc conjunto do illogalidudes, não podia acceitar 
como lei do ·paiz, disposi0ües dosconnexas, contradictorias 
sob Lodos os pontos, e ao mesmo tempo, Iacunosas, dando en
sejo a perseguições de toda a natureza contra os que ·fossem 
alcançados pela má vontade dos dominantes. 

Sr. Presidente, fazendo unia rapida exposição dos moti
vos que me levaram a tomar. esta aLtitude, penso que poderia . 
deixar demonstrado sufficientemente que o trabalho do hon
rado Senador por São Paulo, longe de recommendar o seu ta
lento, longe de· deixar em destaque o seu largo preparo e as 
suas grandes luzes jurídicas, at~esta, ou que S. Ex. o fez sobro 
a perna, som reflectir, sem medir o alcance . das disposições 
quo traçava, ou, então, que S. Ex. está. completamente es
quecido dos princípios ,juridicós e dos textos legaes que ser
viram, na sua actividade de advogado, para dar tanto brilho 
a seu nome e o fazer recommendado como notavel causidico 
no paiz. 

Logo no t • artigo, encontrei o dispositivo· seguinte: 
"ArL 1.• Constituem abuso da liberdade de manifesta

cão do pensamento pela imprensa os crimes previstos nos 
arls. ·126, 316, .317 e 319 do Codigo Penal e nos arts. 1•, 2" e 
:J• do decreto n. 4.269, de 17 de janeiro de 1921." 

Contraria-me Sr. Presidente, ver um advogado notavel 
como o IJreclaro representante de São Paulo, redigir um pro
jecto de lei consignando lot;o no seu :primeiro artigo, apenas, 
referencias a outras disposições que JÚ estão incorporadas á 
nossa legisláção; contraria-me vêr nesse projecto a definicão 
do crime que se queria corrigir, ou prevenir, feita pela rc
t'uroncia a outras dis.vosicões já existentes entre nós. Se es
sas disposições ,iá existem, se esses crimes já estão definidos 
tios preceitos, quer do Codigo Penal, , quer da lei n. -L 26\1, 
pam que uma nova disposh;ão nesse. sentido? (lJausa) 

. Km·ia, u meu ver, muito mais razoavel, intelligente e pm
Lico que a nova lei estabelecesse uma definição clara, sim-

lllcs n inciRiva do que seu autor entende ser o crime contra a 
ibordade do nensamento pela palavra escripta. . 

.Logo a sognir vem o § 1", dizendo: "Esses crimes serão 
Jllllll~l.ns no casu do .art. 3'16, com a multa de 3 a 12 coutps 
t.le.l'tn~; no:; casos do § 1• dos arts. 316 e 319, com a mult.a 
!ln 2 a :lO contos; no caso do § 2• do art. 319, coiü a multa" do 
:1 a 8 conLos; no caso do nrt. 126 do Codigo Penal e dos ar
tigos 1", 2" o 3" do decreto n. 4.269,-.dc 17 do ,janeiro do.1021, 
co111 a mull.a de 5 a 15 contos." , . · 

. Aco~ltcce, S1·. Presidente, que· a . Com,missão de Justiça c 
LegJ:;Iuvao. t.olllando conhecimento das dtversas erriendas ol'
fel·ecidas a es~o JÍro,iel.lto, f!, como disse o nobre relator, ado~ 
pLunrln a)gumas o rejeitando· oul.l'as, teve ensejo de rcfundil-n 
110 SUb~f.lLI!LiVt! aru·nscnf.ado, COlll O inLti;ÍLO, afl'irlllOU SO,U J'O~ 
!atol', do J'cumr udas us .emendas accmtas pela Comnussão. 
Enf.rr. dias, l'ig'ln·a a ele um nosso collega concebida nos so
r:ninLcs Lel'lllos·: 

Ao nl'l. :i": "Em \IOZ elo 316 digu~se 3'15, c supprima~so 
319.~ ' 
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Essa emenda foi acceita pelo nobre relator da Comrnis
silo, conforme declaração feita por S. Ex .. neste folheto, que 
vou Jêr: 

"Em virtude 'da acceitacão dessa emenda, fica supprim!do 
no àrL. 1" a r·cferencia feita aos arts. 316 e 319 . do Codrgo 
Penal;" . 

Ora se sahiu dessa disposição· a referencia a esses dous 
artigos, ';;e. elles sãp supprimidos, quer dizer que elles não fa
zem partê:dessa lei. Nilo comprehendo, pois, como Jogo iro ar
Ligo L" o relator do parecer diz que esses crimes serão puni
dos, no caso do art. 316. 

Mas, que art. 316 póde ser esse, se não. se sabe, pela sup
pressão que se fez, em· virtude da acceitação da emenda, :;c 
esse artigo é o dó Codigo Penal ou de outra qualquer lei? 

Como o interprete da execução desta lei poderá compl'C
hender <:'JIJ'Úo caso do art., 316, o crime será punido com a 
multa do 3 a 12 contos? (Pausa.) Como, logo a seguir, poderá 
interpretar, mais tarde, o executor da lei a disposição rloti 

·casos do §'i" dos ,arts. 316 e 319 - "Será o crrme punido 
com a multa de 2 ajO contos" - se os arts. 316 e 31!) estão 
r·etirados do texto deste projecto'! (Rausa.) · 

Trata-se de uma incongruencia ou de uma lacuna; .mas' o 
que é certo é que, em qualquer dos casos, existe uma confusüo 
que permittirá abusos na execução desta lei. . 

No § 2• deste mesmo artigo, o nobre Relator rla Com
missão de Justiça e Legislação adoptou a seguinte redac~ão: 

Essas .penas serão graduadas pelo julgador, conforme a 
gl'avidade da offensa, as condições de fortuna do réo c o cri
l.orio dos arts. 62, 65 o 66 do Codigo Penal.» 

· Não teve S. ·Ex .. o cuidado de .determinar o ·modo por qUI! 
púde e deve ser feita, na execução desta lei·, a graduar-ão da;; 
penas. Deixou ao criterio, o mais lato, c mais livre, do julgadot' 
a applioação das penas. 

· . Assumplo grave, considerado da maxima importancia pm· 
todos os criminalistas, esta questão deve ser positivada, em 
termos claros e precisos, para que, na pratica se não observem 
injustiças e se não tenham de lamentar perseguições odiosas, 
devidas· ao arbitrio com que o julgador p6de applicar as pe
nalif;Iades . 

. Vimos, Sr. Presidente, o cuidado que teve o legislador ao 
confeccionar ·o Codigo Penal; o zelo; o escrupulo. de que elle se 
possl!iu quando teve necessidade de precisar as disposições 
rel!!-Livas á .graduação da pena, com relacão á gravidade dos 
dehctos;· cmdado, zelo e cscrupulo que o levou a uma precisão 
de termos extraordinaria. 

O SR. PRESIDENTE - Observo a V. Ex. que csf.á terminadll 
a hora do expediente. .• 

. O SR. JERoNYMO MoN•mmo - Neste caso, requeiro a·v. Ex. 
eonsults o Senado si· me concede prorogacão dr. meia hora, 
para terminar a minha oracão. 

. O SR. PREBIDEN'm - O Sr. Senador Jeronymo Monteiro re
IJUilr pr.orogaciio da hora do expediente, por 30 minutos. 0~ 
senhores que approvam este requerimento, queiram 'levantar-~e. 
(Pausa.) · 

Foi concedida. V. Ex:. póde continuar. 

I 
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O SI\. :fll!IONYMO 1\l.oN'J'Il!BO ( conlimwndo) -· Consigno, Sr. 
Presidente, os meus ag·raclccimenLos aos nobres colloga~ pela 
concessão que me acabam de i'azet·. 

Como cu dizia, Sr·. Presidente, o zelo com que o lcgisladcit• 
de H:i90 pt·.ocodeu na confccr;rw dos dispositivos do Cocligo J-'e
nal; o cniclarlo que l.ci'P em cslabclecer a graduação das pe
Jittl idades, deixam bem pal.nnto o c>SC!'upulo que deve prosid i1• 
ao aclo do juiz, quando lyal.a de classi I' i cal' o cl'ime e cslabolccer 
~~~ peuaR. Esl.e zelo. c csl.c cuidado nos deixam a impressão r.lo 
que. na mente desses grandes bt•asileit•os, naqur.llo perioclo da 
nossa h isLoria, havia uma c orLa preoccupacão pelos sentimento;; · 
de justiça c um certo cuidado do ali!!Slur pat·u bem longe 
as pvs3ib.ilida~:k'tl de injustiças que pudessem .sm· commett.idas 
pelo .iulga,dol', na execução das nossas leis. 

Pois bem, Sr. Pres1denle, o nob1'o Prcsidcnto da Com
missão rir! Lr.gislur;ão c ,Ju~t.iea. ccrl.amcnle esquecido desses 
çuidados n desses preceitos; "cel'tamcnlr preoccnpado com a 
brevidade no andamenlri d11 pt·o.ioclo, alli consignou o dispo
,sil.ivo quu deixa ao inl.cil'o c· ahsolul.o arllit.r·io do juiz a ap
plica,ção rias penal:idadu~ cm que po;;;sam incorrer os que 
r;ommetLcrem delictos chamados de I ibet·dadrl do pensamento, 
pela palav1·a oscripla, o lançou tt·cs linltas que envolvem, não 
digo uma het·esia, mas, um postulado que poderá, cerLamen~ 
te contriubir para as maiot·c:; injuslir;a~ c para as persogui-
r.~Gcs mais violentas. . · 
· Diz u § :!" que essas J.lClllts cslabe1eciclas no § 1" ~erão 
gPaduadas pqlo .iulgudar, conforme a g1·avidadc da off.ensa .. 

Mas. qtwJ o meio' que cncontt·a o julgador para avaliar 
da :;ravidadc maior ou lDCjlOl' dessa offonsa. (Pau,sa..) 

Fica ao cri l.r!rio de quem lcn lia de applicar a lei, á su:~ 
1 ivre c plona vonladl', D(\ modo que si o ,julg(lclor que tenha 
de applicar uma penalidade entendei', em um momento de 
paixão, em que csl·c.ia tlomiuu,do por scnLimculos são muito 
e!cvt~do5, nrto mui~o palriolicos, que u individuo, ]lot·que es
r·r·ovell duas linhas ·que possam ter afl'ectado~ os melindl'llS 
de um lcrc'eiro. ·commetLer li m erimc mnHo gpavc, ellc púclc 
llllJllicar ·a penu. maxima, som dar salisfur.~ão á sociedade e 
:;em JH·ecisat• e:;clarocer a ra~Zão Qlw I cve pum assim pr·ocedct•. 

Mas, Sr. Pt'esidenle, ainda .ahi podemos passar, talvez, 
sem gramlt!il reparos. Onlle st\bc ·de JlOnLo o .ctisparale quo 
envolve cs;;;a di~posição úas palavras seguintes:. «esst~s pe
nas serão gl'adnadas pelo ,inlgador, c11nfnrme. a gravidade da 
off.cnsa e cun(ornu: as cond'iç6es ele fm·tnnct do 'l'éõ~. ~· 

Sr· . .PJ•osidoni.P, ccl'turnenLe 'nenhum Sent~dor tcr(L aLI.en
larln dcvitlamcnto pal'a estas ultimas palav1·uR.' vor.que, si o 
:l'il.PS5e, teria, dcsuo logo, reconhecido o absurdo que ahi M 
cou.l 1'1111. . 

Julgal'-;;e UIIJ individuo que Ilralica: 1.1m delicto, impOr
s•.•-lhl' uma, pena, dn accí\i·do com as srm;; condieões de for
lti!J:l, •\ r·cpil.o. 11111 dos main1·e~ ahstrrdos. 'Ou nós temos em 
vista, pela prmalidade. llar• uma rcpurar.~ão .á ·sociecladn, ,:do 
atl.el!lado enmJIII!tl.icln put·a com ella p1oin~ qtin infring·cm a 
loi, 1', lli'S[II CU,SO, a )ll\ll:tlirJade, de 501' ig·nal ]JUI'U O l'iC(] 1\ ]Jill'a 
o Jll'l'''"· não sn t:onlll~t·.cmln. nem [H'ncuJ•ando doscobrh· qual a 
vor·rladeil'a situ:wãn rlc frH·tnna rln inrlivirltrn, ou então essa 
ptmalidaLlt! ri app!icacla ~t\m~:_nln com n inl11ito rle l.t·azeJ' uma 
diminuioün dns haveres ele um imlividuo sem se cog·ital' da lr\
siio sol'l'r·irla prla socinclnrlt~, :pelo desrespeito para com ella 
commctlido, inJring·iudo as suas leis. 

I 
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Supponlln-se, Sr Presidente, dous individuas, de posição, 
rlc fortuna diffcrente. Um ,lutando com difficuldadc, despro
vido dos favores da sorte; outro rodeado rlc grande fortuna, 

·de grandes havcr·c~. Ambos escrevem um ar-tigo ou uma nota, 
que vac nffcctar os melindres, a honr·a, a dignidade de ter-
ceiros. · 

Os alcancados por essa nota bat.em á por·ta da justiça, 
chamam os auto.rcs desse cscri·rto a juizo. r.nmparecem ambos. 
O delict.o é de igual. gravidade. Os autores. ·por•ím, são de con
dição diversa de fort.una. A penalidade para o mesmo dclicto, 
commct.tido,. na mesma época, rodeadn das mesmas· circum
stuncias vac-scr rlifferentQ. Pura um, por ser pobre a pena 

... será menor, pura nutro por ser homem de rrcm·so, sm:á maior·, 
· · de modo· que teremos o· d isparatc de ver o mesmo crime, ro-

: dr-arfo das mesmas circumstancias, commetf,iclos por douH rndi
viduos na mesma época, receber· uma punição bastante clif
feronf.c, porque ao. rico,· o jniz f.cndo cm at.tenção a lei, terá 
nocessid:tde de _app!icm· nma penalidade rnn if.o mais •pesada 
do que ao •pobre, c c.omo as penalidades pa1:a rssc crime se 
limitam a muHas, segue-se que o rico rrsponder(t por nma 
pena muito mais gravo. muito maior·, muit.n rmiis pesarln elo 
q 11 c o pobre. , 

Não é esta uma inf.erprct.ação que eu venba rmzer para 
·este rrcint.o, ;porqno me oppnnha ao pro,ject.n, ma;; uma inter
pretação que .qualquer rlos rlisiJnct.ns. c .cmincnt.es :Srs .. Se
nadores !lOder.a fazer desde qlHl ncccss1lc mt.crprct.nl' a ler, de 
accôrclo cnm os preceitos e 'reATas da hcrrncnrmtica. E quando 
não qucirap1 at.tcndút' sómcnf.c a esses preceitos, que deem 
nma ml.e~pret.ação de accôrdo apenas com as palavras, com as 
loUras cxaradas ucssc disposif.ivo, r nffi r·mo cpw 'IJiín de che
gar ao mesmo rcsuHarln. 

Na argnrncntaoão, qne vnnhn fazendo, não tenho outro 
intuito sinão responder a censuras, q110 me foram feif.as in
;justamrntc ·pelo nobre .Scnarlor pnr S. P:ttllo, sór~ent.c por
que vendo 'êssc proiccf.o c tnmnnrln rl~llf' conhccrment.o no 
seio' da Commissão. ilesde o principio logo me nesnei a cnl
lahorar {)111 nma ,.lei, na qunrlrn cm qur ella era· trazida. a 
debuf.e. ·· 

1 
Devo rlizPr ainda qno, rm rlins dn mcz rlc junho. rlcs!c 

nnnn; cncont.raclo-mr cnm r hOJll'adn collr,;.nl. Senador por San 
Paulo, S. Ex. anmmrinu-mr fllll' tinha unr projecto .sobre a 
Jiherdndr rlr. imprensa r qnr iria apr·csr.ntal-n nn srin da 
Cornmissãn rle J,rgislaeão r .Tustiea. Rnsr1onrli a S. Ex. qne 
podia contar com a minha cnHahnr•ueiio. porque cu achava 
,pcertarla rrma lei dr accilr'clo com as ncccssidaclcs de momento. 
mas 111i1a lei qnr não viesse ext,inguir a unica valvnla qne 
-t.rm o pnvo pnr·a fa1.cr qnnrsqum· ·· oxpansõns contra a~ pro- . 
pont.oncia~ rio Grwm·nn. lilllU Jri q1rr fnsse mais de civilização 
elo qur ·n.ppr·r~nra. nitn tlllH\ lri f!IIP prrdns;;r vir· nM.ancnr·, vi:> 
mnt.ar. vir r>xtin;;uir n 1111ieo .rlrnwnt.o rir qnr M! pôde valr:· 
o fr•:icn, rlP qnn sr Jll)r!c ~rt•vir· n nppl'imidn. rir, qnc sr prírlc 
srr·vir• qtwm nmla nn 11sl.meismn. par·a lnnt.ar•. ao menos, um 
nppello aos podernso~. afim de examinarem ns in,inst.iças qne 
foram frit.n,;. S. Ex. l.inhn o smr projrct.n j:í elaborado, se
A'tmrln rn pr·rstrrni, mas o;; dins scrassaram P, r!npnis di' de
rretnrln o sitio. appar·Pcf' de nnvn n nnhrc Sr.nnrlot• por Sfin 
Paul11, e r·Pilrr·n-mr n ennviln que rnr havia f'()itn. Respondi
lhe irnmodiat.amcnt.c': - Nüo conto mais com o meu voto; 
lliio conte com a mínhu c.oHubora~üo; ht Um:ine, cu sou con~ 

I 
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trario a qualquer projecto nesse sentido, votado na vigd~cia 
do estado de sitio. Esperemos que passe .esta qua~ra e que 
seja restituída ao paiz a sua situação normal, .de1xandp de 
imperar a fui ta de garantias e, então, e\1 estarei prompto a 
collaborur, a trabalhar, para chegarJl!OS a UJl! resultado .justo, 
equitativo ·c ut.il ao progresso do pmz, respe1tando-se seJ?pre 
o sentimento liberal, que nos acompanha ~esde ~ reg1m~n 

·passado. S. Ex. não se conformou e nem qUJz acce1tar as mi
nhas pondera~ões. Precipitou o :andamento do pro.jecto, 1~
vando-o para o seio da Commissão. Ali; eu procu~e1 cu.mprn· 
a minha palavra cm )Uanter o protesto que havm fe1to -
não tomei conhecimento de um só dispositivo do projecto, não 
tomei parte nas discussões c, mais de uma .. vez; em companhia . 
do meu nobre Ml!ega, Senador por Pernambuco, membro da 
Commissão, cu tive ensc,jo de dizer que votnrin contra tudo e 
contra todas a.1 emendas apresentadas -ao pro,jecto. Correram 
os debates por vezes acalorados e. apaixonados, até que che
gou a occâs1ão de me extcrnar a respeito do assumpto. 

Pedi vista dos papeis, porque queria redigir 11m voto em 
Reparado . , . 

Pedi o prazo da lei --cinco dias. Mal humorado, o no
bre Presidente da Commissão ele Legislação e Justiça, lem
brou a hypothe.sc de me dar vista dos papeis pelo prazo de 
cinco dias, juntamente com os outros dons r.ollega.s !'[ue ha
viam feito requerimento identico. 

Protestei contra esta resolução. Insistiu S. Ex. e só ce
·. deu em não nos dar os papeis com a vista .conjuncta, depois 
·de ~entir que no seio da Commiss1io, S. Ex. não ,tinha maio
ria para uma decisão desta natureza: 

O Senador pelo Espírito Santo, Sr. Marcilio · de. Lacerda, 
. reconhecendo a grande justiça. da nossa reclamaç!io, tomou 

· immediatamente a decisho de se pronunciar a nosso favor, 
deixando, portanto, o Presidente da Commissão em minoria 
para sustentar o seu voto. · · · ·· 

Deante disso, S. Ex .. ainda contrariado, resolveu-se a. 
entregar-me os papeis, allegando que me não concederia a 
prorogação. do prazo de r.inco, dias nem ppr uma hora, nem 
por um mmuto. 

Protestei ainda dest.u. vez, dizendo que me não subinetti&. 
a esta decisão, porque .S. Ex. não tinha autoridade para 
:assim procede!'. Quem me podia prorogar o prazo ou não 
•Jra a Cilmmissão c não o Rcu Presidente, méro delegado nosso 
naquello posto. · _ . 
. Depois do um grande debate cm to,rno deste assumpto, 
t~ndo eu mesmo chegado a recusar os papeis com esta conr 
d!Qão, S. Ex. resolveu-se acceder, ficando deliberado que o 
prazo seria improrogavel, salvo Ri a Commissão ·rJeliherasse a 
aeceitnr um requerimento de Pl'orogaoão. . 

Mas, Sr. Presidente, contei tudo, esses. casos para provar. 
os motivos por que na Commissi!Jl ou deixei de collnbornr 
neste tal pro,iecto. · · 

Vindo I)S papeis ás minhas mãos redigi o meu voto mni~ 
ou menos contendo essas mesmas ideias. . 
. Está claro, ·Sr. Presidente, que· não. podia deixar de cori~ 

HJgnar ~m um vot.o qnc. on fazia em uma época em que se 
acontccu:rwntos, ós mais irritantes, se desenrolavam no paiz, · 
não pocha deixar de cxnrar nesse voto a minha impressão, o 
meu modo de npl't'Cia.r· estes casos e ao mesmo- tempo o meu 

t . 1 ' ' . ' sen 1r so Jro os factos que se passavam n,o momento, 

' 
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· Isto eu u. fiz serenamente, sem paixão, çomo um méro 
observador c o fiz sem allusão a um só dos politicos do paiz. 

S. Ex. é injmto na sua. apreciação. S. Ex. teve ensejo 
~o. 'dizer no ·seu discurso que .eu dei expansão ás paixões po-
1! t.JCas do momento, para fazer ataques ao Governo. 

•O meu parecer não tem nenhum ataque uõ Governo. O 
meu. vot.o tem apenas a consignação de factos e o pczar' de 
que após cem imnos do vida independente, na occasião mil 
que se cclohrava o centenario da. nosso. indepenctencia, esl.i
vessomos assistindo essas festas e luminariás debaixo do 
estado rle sitio; debaixo de actos de violencia e prepotoncia ()S 
mais horríveis que se tem visto neste u!Limos tempos. 

·· · Estas eram as lamentações que fiz no men vot.o; estas 
IJJ'Un\ as apreciações. que ali consignei c que são UrJas pelo llon
r·ado Senador por S. Paulo como apaixonadas, ecmo invecti
va& ao GoviJt'uu ·do paiz, como desaba.fo de arlw.~sario. da si
tuaÇão. · 

Não 1 não foi desabafo de adversaria <la situação ! O quo 
houve e o que ha é a traducção Je fatos que precisam ser 
consigr.ados, para mais tarde, quando os nossos vindouros ti
verem ·de ,julgar nossas acções, nilo acreditarem qne todos os
tavamos. do cocor·as quando o dictadot· falava, r.·r•sl;iculava na • 
sna furia de Ludo dominar. Isso é o que era· p1·eciso fazer. 

O honrado President.e da Commissão de Leg·i~Jaçiío e .Tns
l.it;a osqueceu-st> de voll.at' as suas vistas para urn l.opico do 
meu voto em separado, quo tinha uma gran,i·J eliJquencia com 
relação :í sua pessoa o q~JC l.inha o Jito rlc (jpopcr·tar o l'O
morso no es-pirito de S. Ex., chamando a sua. attrnção para ''" 
tempos luminosos. em quo S. Ex .. ao la:du do Prudente de 
Moraes, de Campos Salles o de Glycerio, fazia em S. Paulo, 
a apresenr.ação das i·déas rlemocraticas e a cam)anhu cm fa
vor rio novo regímen, combatendo exactumentr, essns icMas 

,que S. Ex. hojll abraça 11 applaur:le. S. Ex. •!eixon p::ssae 
em silencio, esse Lopico do · meu · y~,!.o vencido · r 
eu consignei essas palavras, cxactamonl.e, Jlat•a cleR
pcrf.ar Bua at,t.enção e pnra fazer com quél ~:. Ex. com-

. prehen.dcssc o quanto estaria retrogradando se estes foss3m 
. os verdadeiros sentimentos de .seu espiritó mi uctualidSJcle .. 

Faço ,justiea ao nobre Senador por S. Paulo, acct•edit.ando que, 
quando s.' Ex .. redigiu esse pro,iect?, não tiTl'ha outro i!Jf.Uif.C) 
sinão o dll prestar serviços a terce1ros o nunca tmduzn· cm 
palavras o que se .. passa· em seu espírito c o que podia ser 
a resultante de suas convicções .iuridicas. · 

Sr. Presidente, além dosse ponto, já indio<tdo por· mim, 
passive1 de critica ou de censura, tomo a librrdadc do Pl'O· 
seguir na· indicação de outros, tonos, como dis.se. em ,justifi~ 
caciio do procfldimr.nto que tive no. Commissão de Legislaçiin 
e :rustioa, recu:nndo-me a tomar parte na elaboração. desso 
projecto. . - . .. .. . 

Logo a segu1r, Sr. Presidente, temos o art 2" que d1z ..... 
O Sn. PRESIDENTE - Lembro a V. Ex. qun está lormJ~ 

nada a prorogação da hora do expediente. 
O Su. J!lRONYj\fO l\IONTBmo- Heqncim u V. Ex. que rno 

consirlcrr. inscripto '11ara fnlar na hm'a elo cxperliente da sessãu 
de amnnhã. 

0 SR. PRESIDEN'rE- V. EX. serâ nttcndido. 
Em viJotude do voto do Sena-dó, vou, stibilietter :i discus

são .O orçamento .da Agricultura.; 
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O Sr. Presidente - O pi'11j~cl.n vae ~CI' rcmoWclo :1 Cn· 
mnra dos T)nrnfnrlos. 

OfiD.EM DO DIA 

rlH(:AME:"\'1'0 1M OUEfli\A 

3" discnssão rla propo~içíio da Camm·a dos Deputados 
n. 17k, ele ·1'022, fixando a dospcr.n rlo MiniRier·io rln Guerra 
]'IUI'n," rxcrcicio riP 102::1. 

Vrrn ú. mesa, são lidllls. UJlOi.arlas c posl.n;; om discussão 
a., sr.9'll i n I rs 

E:lm:<DMl 

Oi•t;amrmto da Gu.m•J'a. 

Supremo Tribunal Milita1·. 
t poJ•leii·o, vcncimcn/;os nnnuacs . . . . . . . . . . . . . 5:400$000 
;~ conl.inuos, vencimentos annuues . . . . . . . . . . . . 1.4 :·i00$000 
't servcnl.cs, venc.imcntos annuacs . : . ... , . . . . . ·f -'L :400$000 í 

DcsLes vrnciment.(}S 2/3 consLil.uirão o orrlcnado c -1/3 a 
gra I. i t'i CU·C ã o . 

.!Ústifica.çüo 

,\ prcsenl,c emenda. vem corrigir uma· desigualdade, um 
,,;ervente da SccreLaria da Guerra. tem de vencimentos réis 
300$, fóra a I abolia Lyra, um Continuo do Supremo ·Tribunal 
3lilit.ar tem 241$000. O St~promo Tribunal Militlllr, pela Sllill 
natureza é rcparti!}ão de primeira .categ•oria, com duas secções 

. organizadas do accôrrlo com· a ultima reforma, o qnc nada 
lrouxe para: os pequenos empregado~ da portaria. 

R' de inteira ,j•I.Jstiea a approvação desta ernenrla. 
Rin de .Tancim, 23 de rlezcmhro do 1922. - Irineu. Ma

. cJ.a.rL·. 

· .'\rf.. Aos auclitlores-auxíliares da 6• Circumscripeão .Ju-
diciaria Militar, .são assegurados os mesmos dir•eit.os e vantn• 
~~ons dos aurllLorcs dessa circumscripção. 

Jnsf'i{ical]tio 

Ha annos •perdura essa sit.uaoão de injm;tiça c de des
igualdade que se nota entre ·os nuditores.auxili:.m;s e -ela 1audi-
1.orr.s. renmneraud·o-se dif:l'erentcmente servicos identicos. 

Reconhecendo isso mesmo a Commissão de Finau~;.as deu 
par·ccer nnanímc cm favor da medida que a presente emenda 
IJnccrr·a, como se 1p6dc ler no Din.rio Official dr. 22 rle no
vmnhm elo 1019, pag·. t1.82Er: 

Diz n alludido parecer, ,qnc tomou o n . . wo, de 1!H9: 

«A ~ua jusl.ificO:cão osLã em clous f!lctos que são 
inconl.est.avois: n qualidade ele magistrados inamovi
i10is rios nndil.ore.s-anxiliarcs c a perfoih idenl.idndo rlc 
;:uns l'unc,;õcs com.as elos .auditores. 

Auditores e auditores-Oiuxiliu'ros são magistrados 
com aLtribuicões ..icf'OIJ.Jicws; p~os~nndo :un.s .e OJ.I.Lros os 

• 
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mesmos serviços, segundo distribuic!lo feita por escala; 
•a unica differenca está na remune~ã.o, etc. 

E' de justiça que se ·pague, por serviços identicos, 
identica l'emuneração, ele. , 

Nesta.s condições, a Commissão na/da tem a Qppor 
quanto. t\ •Primeira entenda que se refere nos auditores
auxiliares da Guerra; quanto aos .da Marinha, emborr. 
M reconhe-ça que não podem ter sorte divers&. em face 
elo art.. 85, da Constitui cão Federal, e te. 

Sala das Commissões, 20 de novembro de :t:IH9. :...... 
Y.iclM·ino. Monteiro, Presidente. - José Euzebio, Re
lator. - J. J. -Seabra. - J. Chermont .-- F. Schmidt ,, 
- Franc.isco Sei. - Alfredo Ellis. ~ 

He}e cm dia, só· existem no· Ministerio da Guerra dous 
anditor'es-auxiliares ., Terminada! a anomalia rupontada fica 
tlXI.ine.to o C}t)adro em virtude do lei. 

Snla das sessões, 23 de dezembro de 1922. -João liyra. 

:\ccr·e.qcente-se onde convier: 
1Fica incluido no quadro dos Serviços de Ssude e Veteri

n!lria do Corpo de Officiaes de 2• clUBse da re~erva de 1• li
nha de, E::'l!ercito, no posto de 2' Tenente ve't:erinario todo. ci
dadão que houver sido nome~do· veterinario interino paro 
prestai' servl~os gratuitos ao Exercito e tenha ·obtido ~pro
vnçiío em concurso.. · 

Jnst?:Nccu;ilo 

Considerando que exist.em cidadãos que foram nomeados 
V!'lerinarios interinos .'para prestarem servir..os grotuitos ao 

1 r.:xercJto; 
Considerando que estes veterinarios · p11estam serviços, 

fizeram concurso para 2" Tenente veterinario E foram apprn
vado.s. 

gala das ses.sões, 23 de dezembro de 1922. - · Irineu Ma
clwda. 

Accresconte-se onde convier : 
' Art. Na vigencia desta lei, conf.inúa em vigor O' n. 4, 

primeira parte, do arL 19, da lei n. 4. 5filí, ele 10 de agoRI.o 
de 1922, corrente. · 

J usti{icação 

. A ~aturoza eminentemente· estrategica da estrada de ro-
. rlugem de Guurupuava à Fóz elo lguassü, pondo em communi

caç.ão directa os fronteiras da Republica, naquella zona, com 
os centros de recursos da União, ,justifica cabalmente o au
xilio que ve.m sen~o prestado ao Paraná, para. a conservação 
regular e d1spendwsa da extensa e Impm'tante via de com
munioacão do que se trata. 

Sala das· sessões, 23 de dezembro de i922. - Carlos Cct
·valcanti. - Af{onso Camarao. - Generoso Marques. 



SESSÃq EM 23 DE DEZEMBRO Dl!l i g22 315 

Onde convier : 
Art. Fica relevada a prescripcão em que incorreu o J 

direito do major Luiz Tattamanti, para pleitear perante os 
Podere_s. Executivo í!U ~udioiario a contagem da antiguidade a 
que se JUlga com dJreJto. · 

Sala das Commissões, dezembro de 1922. - Mendonça 
ilfart'ins. 

J usti[icação 

A presente ~monda não reconhece direit.o· alg_um ao major 
,.u~t. ~rat.tamant1. Releva, apenas, a prescrJpc!io em que Jn..; 
correu o seu clireito para que possa pleitear perante os po
deres competentes a contagem de antiguidade a que se ,iulga 
eom direito. · 

A medida nella consignada nada mais traduz que a con
!'ess1io de um beneficio repetidas vezes concedido pelo Poder 
Legislativo. 
· Si os Poderes Executivo ou Judiciaria, estudando a re

elamaçã.o sobro o caso, julg!lr improcedente a mesma, a rele
vação rla preseripção não terá objecto, porquanto eila só 
aproveitará IJ dito official si, do facto; tiver. ol!c direito á 
contagem 'da antiguidade pretendida .. 

. . Deante dos motivos expostos esperamos que a honrada 
· Commissão de .l!'inanças acceite a presente emenda. 

. ' 

Ao àr'L. 9• da proposição: 
Snppr.ima~se. 

J usti(ü:açáo 

' A maLeria de que trata o artigo da proposiclto que a 
emenda manda suJ)primir, está prevista no art. 30 da mesma 
proposição, de modo que ·este é simplesmente redundante. 

Sala das sessões, 23 de dezembro de 1922 .. - Carlos Ca-
'Vàlaanti. . · 

. . 
Accrescente-se onde convier: 
Arl.. Na vigenoia desta lei, os cidadãos que se :llistarem 

paro. servir vohmtarinmtlnte no Exercito ou forem !Orteados ' · 
para o ser·,·ioo activo; perceberão como soldadas apenas o 
soldo. ' 

J usti(icaç4o 

A medida acima impõe-se como necessaria para. regula
rizar a declaraoão feif.a na verba 9', deste orçamento, da im
portancia correspondente a 6. 666 homens que segundo as pre
visões. devem compor o total dos soldados incorporados, no 
correr .:do anno. . 

Sala das sessões, 23 de dezembro. de 1922. - Carlor Ca
.,,alr.anti. 

Onde convier: 
Para a matricula no 1• anno dn Escola Militar ficam dis

pensados dos exames vestibulares os alumnos do Collegio Pe
dro II que terminarem o. curso no corrente anno.: 
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.l'l!s ti (icaçiJo 

Esta emenda visa equipara~\ ou melhor igualat· as condi
uues dos alumnos do Collegio 1'erli•o II, que se bacharelam 
este anno {ts dos alumnos ,do Col!cgio Militar que são di~pcn
sados do exame vcsl.ilmlar JlUl'U a I~ercridn escola; tanto mais 
q'uanLo os pt•ograrnmas de ensino de ambos os insliLuLos srw 
irlenLicos. ' . Cumpre ainda assig;nalar que os referidos inst,iLulos. são 
os unicos oiJ'iciaes rle ensino sccundario da Ilepublica; além· 
disso os exames prestados nos Collcgios Pedro U c MiliLar 
1.ecm o mesmo valor perante Iodas as academias superiores. 

Sala das. sessões, 23 ele .1le~cm!H'O r.lQ 1922. - Irinen Jfa
chada. 

Onclo convier: 
Fica o GovcrnQ autorizado a manrlar pagar a D. MaPia 

J.uiza Vianna de Souza, viuva do. auditor ele Guerra do antigo 
(i" Distrielo Militar, Bra~ Florlmtino Henriques de Souza a 
dirf')ronea que ror vcr·ificada anlra os vencimcn[os _que fo
ram· pagcJs ao mesmo auditor e o~ que lhe compct.mm em 
vn'i.udc oo arl. 2" da lei n. 821, rle 27 de rlnzambrn dn Hlll1 n 
nrt. -H, rubrica 3" da Joi n. 3.08H, ele 8 do janeiro de HHCi, 
abr·indo-!;C' n neccssario credito. 

Sala das se~~ü1~s. 2·3 rÍc dezembro de '1922. ·-· Eusebio de 
Andraá'-'· 

·.l'nst i(icn.çtio 

A tmcnda "upra {~ a reproducçüo do disposto no art, 82, 
XX, r! o decreto. do ÜJ'I;ament o ria Guerra, no Jll'o.ircl.o vcl ado 
pl)]n Pr·nsidr,nl.r ria Repuhlil!tl, c.• havia sirlo unanimemcülc 
aprcrovada [lr!a Commissiin 'de Finaneas rio Senarlo por ser 
,iust.a. · · · 

Sala das srssões, 23 ·r] r rlrzcmhro dr ·t 022. - Eusclrio 1 
de .4 nr/.1·nde. • 

. Os oiln .auxiliares de 1" classe que trabalham cm cscri
plu nu F:abt·wu de qa_rl.uchos r: A~te~aclos tlo Guerra, passam 
a dm~omn1ar-se auxtlmres de escrtpl.n, sern augmrnl.o dr. de~
poz:t, ~nppriminrlo-so oilo Jogares de auxilin[·es de. 1' classe 

i. fias orrwinas. 
.l'u.sti{icnçüo 

A nmcncl~ l'OJl.T'OdtlZ mal.r.ria 1livnrsns vczrs .i:í accoil.a pelo 
Son::tdu em V1rlude de parecei' fnvornvcl da C o mm issüo de 
Finanças. 1 

Rnla das sc~sõns, 23 dr. r.lc?.C!nbru r! c• ·I 022. - l'rineu. Mo
dwilo. 

Onde conviei': 
• Fipan1 Pxlen~iyns a.n~ .ntficiacs da 2' l inlla do Exercito, 

dn ,tcLtva ou em ri!spon.tlltltrlado, que Lenham mais rlo 10 an
nos do pooto, as dtspostcucs do urt. 71, § 2', do ·I•ogulamcnto 
que bnlxpu com o decretp n .. 15, H(), de 27. cl.c tllUl'i,;O do 1022 •. 
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Juslificauão 

A ufl'icialidudc da 2' I inha do Exercito se compõe quasi 
toda~ de cidadãos de reeut·sos parcos, na maioria operarias 
o· l'un;;cionui'ios. que ."c ve01n privados de dar a educação pre
cisa {, JH'ólc, l.acs as t.lifJ'.iculdado~ pccuniurias com que lu
tom. Aos Govci·nos cabe J'acilil.ar a inst.rucção cm estabele
cimonl.os officiacs não a tornando privilegio •Jos protegidos 
da fortuna. Dahi a equidade da medida proposta. 

Sala cu~ sessões, 23 ele dezembro de 1922. - I'l'ineu Ma .. 
chado. · 

Os netos dos rnil i lares que li verem tomado parle na 
campanha do Paraguay . tambcm terão direito á matricula 
grat'•Jil.a 11os Collegios Militares desde que sr.,jam ou hajam · 
sido habilitados em exame de admissão; c os que já houve
I·cn: prestado exame c n'ellc sido approvados terão direito á 
malriculu gratuita independente de novo exame, nova clas
silicavãn e oull'as formalidades. 
· .. Saia das ~essve:;, :23 dn dc•wmbi'O de Hl22. - ll'incu llla

chadd. 
Justi{ica('ão 

O Senado Federal conhece pcrfcil.amcnle o assumpl.o, 
que J'oi nb,jcclo de largo dcbal.c ainda eslo am1o na Commis
sã•J dr JCinaneas e no plenario. 

Onde eonvin1': 
Al'i, Us nffieiues whallerno~ do Corpo de Saude do 

ExcJ·cito que tenham sido considerados habilitados em uma ou 
mais provas do u!Limo·· c.oncur~o J'calizado para preenchimento 
das vaga~ do primeiro poslo fio quadro d1• intenclcntos, insti
tui~o ,vc.la Joi ~~- :1.860. de 4 de janeiro de ·1908, poderão ser 
tmuslct•Jdos, :;1 o I'IJC(JJerr.rm11, pm·a o quaclJ'o de e.flnt.adorcs, 
nas mesmas conrli(·.úcs om C(tlt> foJ•am el'fccLuadas as tran~fe
l'etwias dos suba! ternos rins d ifferentes armas. 

Sala rias scssúos,' 23 de dezembro de 1022. - lriiiCI! Ma
chado. 

· Justificação 

"\s condições estabelecidas para a l.ransferencin ·dos ofrl
ciaes subalternos das dil'fcrcntes armas c serviços, para o qna-:
dr.a de eonl.udores, si não in.clttii'Um expressamente os de saude 
tambem não os cxclniJ'arn, do onde se conclun, desde logo, que 
a rcstriccüo crcadtt neste sentido unicamente pela commissãr, 
organizadora do mr.smo quadL'o .de contadores, não cneontrlt 
apoio cm ·dJ~f!:JSil,~~to ele lül,. rcsult.!\n/1:.> olpt.•n;t:' de um !up,10, 
mesmo po,.qnr• não havcJ'ill razão .'Piamrl'd q:.e aconselha ;~e 
a. excluRãn, r o J' cxPmpln. elos pllarm:\f'cul irns. · o c; qnacs, por 
r~·n·1;.a rln snas p!'nprias funcçõcs, n!l)m rlo Sf'JJ prepm·u g(wal, 
cs{;lr, al,r' rnais arilos rln qllc 'mnitoR outros concurrr.nt.cg, para 
u dc~ernpenliv do rar;;·n de contador, Yislo fnzcrelll parle do~ 
consclhn~ admillistml.ivos dos cstnbclccimcntos em quo ser~ 
,-r•m. Alt'm disso a medida Jll'opnstn nün ncaJoretarti. por rxem
plll, o ineonvcninnl•• de desfalcar o qnaclr·o ele 'Pharmacoutieo~. 
pl.irquanlo os aproveitados serão apenas os que foram habili
tados no u!Limo concurso ele intcndontos (e que, ·portanto, já 
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deram provas d.e suas aptidões para a nova funcção que pre~ 
tendem abraçar) havendo, por outro lado, grande facilidacto 
no preenchimento das vagas quB vierem a deixar, visto haver 
candidatos já habilitados e estar em andamento, na presenta 
lei, 9 revigoramento do ultimo concurso de plJarmaceuticos~ 

Onde convier: 
Fica incluído no quadro 'cte contadores o i o sargento For~ 

tuna to Nascimento, do '1 o regimento de artilharia montada, 
como recompensa aos sery.iços que prestou, em 10 de dezembro 
d~ i 910, por occasião <ja rcbellião do Batalhão Naval •. 

Justificação 

Fortunato Nascimento, 1 o sa~g!)nto do 1" regimento do 
artilharia montada; que, tendo sido, em ·Ordem do dia de i2 de 
dezembro de 1910 (259), relativa ao ·bombardeio da Ilha-da~ 
Cobras, occorrido dous dias. antes, elogiado por acto de bra
vura, :ma:xima disciplina e grande dedicaçao com que se houve 
durante o combate dos marinheiros revoltados, não poupando 

.. ,,acrificios para comp_leto successo das armas Zegaes, como 
consta de sua certidão, que junta, além de yarios outros de 
louvor por serviços prestados á legalidade e ao paiz, sem ·que 
nur.ca tivesse conH,guido ser pr amovido, como acontereu l 
varios outros inferiores, como prova com os Boletins do Exer
cito, sob os ns. 94, de dezembro de 191D; 338, de marÇo, ·· 375. 
de setembro de i914, que tambem junta, além de já se ter 
~ubmettido a concurso em abril e maio de 1920, para o posto de 
intendente da 5• classe (2" tenente) e obtido classifJCaçã:J, 
sern ter ainda conseguido nomeação, vem respeitosamente Im
p:!trar de VV. EExs. um acto de justiça'reparadora, com a sua 
inclusão, no quadro de contadores, com o primeir.o posto o obri- . 
gado ao estágio estabelecido para os segundos tenentes inten. 
dentes. 

Para mais reforçar· a t•azão e justica do sua solicitação, 
pede venia para declinar os actos constantes dos alludidó~ Bo
JCtin~ do. Exercito: (94) ·promovendo, por decreto de 10 de 
dezembro de 1910, o 2" sargento Raymundo José da Silva parrl 
o poAto de 2° tenente de infantaria; (338) promoventlo,. pOT· 
decreto de 9 de março de 1914, o 2 sargento José Baptiilta de 
Souza e os terceiros sargentos Carlos Finkensiper, :Adolpho 
~f.ont(!iro e João Nunes da Silva, ao posto de 2° teriente mten
dente dl' · 5' classe, cm virtude dos actos de bravura que pmti
caram nas forças em operações em Santa Catharina, contra oR 
fanatic,~s; • (375) pron'lovendo, por decreto de G de· setambro · 

• do ultimo anno referido, .os segundos sargentos Agostinho Josó 
~reixeira e Manoel Galdino Guimarães, pa:ra o postó de 2o te~ 
nento intendente de 5' classe. 

Esperando .do alto espírito tlc equidade de VV. EExs. a 
devida reparação á falta commcttida cm prol de um prece
dente ha tantos annas enraizado no Exercito, conta o peti
cionaria que .. os serviços que prestou ao paiz tenham da parte. 
do VV Exs. o galardão da justiça., -Rio, 23 dé dezembro de 1922. - Paulo de Frontin. 
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Accrcscen[e-se: 
~\.rt. A etapa em qualouer guarnição nunca poderti ex-

ceder ao duplo da etapa médii1 que serviu de base ao computo 
crcamentario. 

Justi{'icqção 

A disposição constante dcsf.a emenda tem figurado em di
versas leis orçamentarias, como restrictiva ao arbit.rio na fi
xação annual das etapas, :~ssim concorrendo para diminuir a 
verba !J• dessa lei. · 

Sala das sessões, 23 .O e dezembro de i 922, -- Oárlos Oaval
canti. 

Onde convier: · 
. Fica addido ao Departamento da Guerra, com os venci
mentos qu.e percebia. o porteiro do extincto Departr..mento do 
Exercitó de SegundaJ"inha (D. G. II), Horacio Novena da Sil
·va, até ser aproveitado em· cargo equivalente em vencimentos 
e categoria. . 

Justificação 

A lei orçamentaria vigente mandou addir ao Departamen
to do Pessoal da Guerra o archivista bibliot.hecario daquelle 
Departamento, o qual já foi" aproveitado como a• official da 
Directoria Geral de Saude Publica, não sendo !ncluido o por
teiro na referida lei orcanientaria por achar-ge em commissão 
cm uma Junta de Alistamento Militar, por onde vinha rece
bendo vencimentos, pelo posto àe official de Segunda Linha, e 
da qual já foi dispensado em vista de ser ooml!lissão de cara
cter transitorio. . · 

Não havendo acto do Governo dispensando-:o do car·go de 
porleiro, c como o Congresso já resolveu no ol'csmento vigen
te, mandando addir ao DeparEamento do Pessoal da Guerra o 
archivista blbliothecario João de Deus Palmeiro Brilhante, e 
achando-se o I'oferido porteiro em condições ei;uaes ao já oi
f.ado archivista, é que toda oquidade o justiça consignar verba 
no orQamenf.o para o exercio3io de 1923, para tJagamtmto desse 
funociouario, ficando t.ambom regularizada sua situaJCão até 
SOI' aproveitado. 

· A · despeza anuu.al com o referido emp1·r.gado j de réis 
":81)0$00(). 

Sala das sessões, 22 de dezembro de 1922. - lrincu Ma
chado. 

Onde convler: 
Art.. Os officiaes suballernos do Co1•po de Saude do 

J~xcrcito quo tenham sido considerados habilitados em uma 
ou mais provas do ultimo concurso realil!ado para preenchi· 
mento das v.agns do pt·imeiro posto (lo quadro de int.endentes 
mstiluido pela lei n. 1.860, de 4 do ;ianeiro d~ i908, poderão 
:;cr transferidos, so o rcquot·crem, para o quadro de contado
l'CS, nas mesmas coni.líçüc~ cm quo foram effrctuadn·g .as trans-, 
fcroncias dos subalternos das cllffercntes arma~. 

Sala das, sessões, 22 de dezQmbro de 1922. - bjneu Ma· 
c/iado., 

.. 
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.Tu,s t ij ÍCO(!ÚO 

' 
As condições estabelecidas para a Lransfercncia elos oi'fl-

ciaes subalternos das dii'!'erc.mtcs armas· e srrviçc:s. para c, 
<iuaclro de contadores, ~c não incluit·am cxprcssam:cmle os de 
saudc lambem não os cxclniram, de onde se conclue, desde .logo, 
que a rcstric~~ão crcada nesl.c sentido unicamente pela com
missão organizadora do mesmo quadro de contadores, não cn,.. 
c.~ontra apoio em disposit;ão rlc lei, J•esn!lanrJ,, apenas de um 
lapso, mesmo porque nii.o haveria razão plm.J~!YI'l qt11~· aconse
lhasse a exclusão, por exemplo, dos pharmaccn f.icos ns qt.w·d;· 
})Or :força de suas proprias 1'unc.~:,ücs, além do sc11 pl'rparO.:i;ü
ral, estão até ::nais aptos Lin I'JllC muitos uutr:·~ cutH!ut·t·cnlcH. 
para o desempenho do cargo de contador. vi~to fazprcm pari c 
uos conscllws administrativos dos csf.abclcc.tmcn.tos cm CJIJC 
servem. 

Além disso. a meu ida !Jt'OJlo~la não acatTP!arít, r··; I'. t•xem..: 
pio, o inconvenicntu de desfalcar o quadro de ]Jharmaceu ti c os, 
,porquanto os aproveitados ~cJ•ão apenas o,; C[llll fort\m habi
lit.ados no u!Limo concurso' de inl.cnclcntc,; (e .'.!lll.', po:·lnnt.o, .i:i 
deram provas de suas aptidücs para a nova l'nHc·ciio que Jl!'C
tendem :Jbraçar), havendo. por outro laúo; g:·and,, faeiliLiado 
no prQenchimento das vagas que vierem a deixar. visto havct· 
.candidatos ,já habilitados c estar em andamento na lei elo fixa
ção de forças para 1!!23 o rcvigoramento c!CI ull iriw conCLH'SO 
de pharmaccuticos. 

~ 5." - Arsenae:;, Inlendcncias· c Fortalezas. 
:~ug<rncnl.c-sc de ll'iai.~ H 7:000$ annuaes a dotação do 

Arsenal de Guerra d·o Jtio de .TaneirQ, afim de ser reorgànizadtJ 
n quadro c.los rc~pectivos fm1ccionarios civis de SU!J.~·Ir)inis
f.raoão, da seguinte fórma: um chçfc de secretaria (acLtíal se
cretario), t.rcs chefes de secção, sei's primeiros of.ficiaes seis 
segund.os crl'ficiacs. qninzc l.crcciJ·M oi'f'iciar~, nm agente. dr: 
compra~, treH apontadores, bm ajudante deste, uni fiel do ai~ 
.moxarifudo, trcs ;pol'i.ciros, quaLro continuas, dous guardas do 
d<lpositos o um f·citor do sr.twi(io geral, os quae~ perceberiio 
os vencimentos consLruntr.R da tabclla annexa e gosarão do 
qu;i 1'acull.a a disposição cüulida no n. 3 da observação s·· da 
tabollu unncxa. an c.lcerctn :1. 240, de 13 de clczcltl!Jro de 18!M; 
revogadas qmwsquor •cli~posjçür.s cm cont,J:ario. ' 

' 

lu."l'i{icação 

O At·sent11 L]e.Gucna di"! llio Ul1 .Taneiro 6 regiLio ainda pelo 
rngnlamcnl.o ·que .baixou com n dflcrolo ·n. 7. !li41l. de 7 do 
aiJi·i! de 1!Jll0, o a cmenda1 vi."a aLt.cndrr :í di~IJ•ilmi~'ão rqui
t.aLiva I) cnnvt!nienLc dos '1üns J'unccinnarios adnüniHI.raf.i:vo~ 
pela~ snb~divist1r..~ que aqtwllc regulamento t•csl.ahc\ecc ·partt 
a htla mm·eha 'il JWt·fc-il.a r.xccueãn dos scrvil;os af:l'eelns 
:í•quello imporl.mil.e di)parl.amrnl.n fabt•il ,,. indn~r:Hnl · f!:t 
Gtwrra, a tflW i!Hllfn•:í. intpnt·l ani.P Inissiin na 1'81JI'ganizueão du 
Exereit.n nrn 1'111 adranlildos rsl.udos. 

Sul a elas sc.~süos, 22 do clc~cmbro. do i·!l22. - lrinau i1!.1-
cluulo., 
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Categorias 

€ 
,, 

Secretario ............. X ,_, 
Chefes de secção .•••.. 
Primeiros officieas •• ~ , 
Segundos officiaes •.•.• 
Terceiros officiaes ..••• 
Quartos. officiaes .••••. 
Agente de compras •••• 
Apontadores ••••••••.• 
Ajudante ............. 
~i~;t {lQ lllmoxarifado .. 
PorteirõS .............. 
Continuas ....•......• 
Guardas .....•..•..... 
Feitor .......... · •..•..• 

t.:> -

' 

Quadro ·actual 

-
Quantidades Vencimento Vencimento Quantidades . mensal annual 

I 600$000 7:200$000 1 
3 500$000 18:000$000 3 
2 450$000 10:800$000 6 
2 400$000 9:600$000 6 
4 300$000 14:400$000 15 - .19 250$000 57:000$000 -
1 450$000 5:400$000 1 

- 3 400$000 14:400$000 • 3 
1 300$000 . 3:600$000 1 

. 1 2001000 2:400SQOO 1 
3 300$000 10:800$000 3 
4 2258000 10:800$000 4 
2 200$000 4:800$000 2 
1 250$000 3:000$000 1 

47 - 172:200$000 47 

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

_ Conrparação 
ACtual~ ............................................. -· · . · . 
Proposta .. ....•..•• ~· . , .• .t •• ~ •••••••• -•••••••••• 

Differença annujli;;-· ••••• •.•••• ~,, ....• , , , . , .....• 
Sala das s~ssões, 22 de novembro de tfJ22.~1rinell !rfacltaáo. 

- - - . - - - -- . ~- --

' 
._}_ 

Quadro proposto 
-

Vencimento Vencimento 
mensal 'annual 

. 

900$000 10:800$000 
800JOOO 28:800$000 
700,$000 50:400$000 
600$000 43:200$000 
451)$000 . 81:000$000 
- -
700$000 8:400$000 
500$000 18:000$000 
400$000 4:800$000 
300$000 3:600$000 
400$000 14:400$000 
300$000 . 14:400$000 
300$('00 7:200$000 
350$000 4:200$000 

' 

- 289:200$000 

172:000$000 
289:200$000 
11:7:000$000 

' 

Actuai secretario. 

. 

,. 

r/} 

"' rn 
!fl .... .o, 

"' ~; ., 
t.> 
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322 ANNAES DO SICNADO 

Accrllscent.e-RB "onde convier: 
ArL. Ficam extensivas aos i'u nccionarios civis do Ar-

senal de Guerra do Ri.o de Janeiro as :;raduacõcs militares 
concedidas aos da Contabilidade da Guerra, Sc·cretaria da 
Guerra, Hospital Contra\ do Exercito, Directoria do Saudc do 
Exercito, Inlondoncia da Guerra o outra~. 

Justificação 

A Jll'c&enlo ernondu não traz augmenLo de dc~pcza, Lem 
por fim estabelecer igualdade entro funcoiomirios da mesma 
categoria c do n1esnw minisl01:io: ospecialrncnLe Lratando-so 
dos funccionarios do Arsonal de Guerra, que pertencem a uma 
repartição ver:dadeiramente militar e que só elles ainda não 
obtiveram aquellas gr,aduacões. · 

·Sala das sessões, 23 de dezembro de 1·922 .• ~ J:rineu 'Ma~ 
chado: ' . 

Accrcsccnle-sll ,onde convier: / 
Art. · Sem direito a .:vantagens pecuniarias atrazadas, 

deve ser contado pelo dobro a Lodos os officiae11 que não OS·· 
tiveram em gozo de licen!/a. o período decorrido entre 30 da 
outubro de 1-9.17 e ·11 de novembro de 19i8. . 

Sala das sessões, 22 de dezembro de 1922. - José tle Si· 
queira Menezes. . ' . 

Justificação 

O Minislerio da Mnrinha mandou contar a todos os offi~ 
eiaes o Plllriodo em questão, chegando mesmo a pagar a esses 
.officiaes as vantagens de campanha, e o Ministerio da GueTTa 
teve igual procedimento em relação aos officiaes de artilha
ria que serviram nos fortes e. fortalezas, ou mesmo em qual~ 
quer ponto do littora\. , 

· · Acontece, porém, que officiaes de outras armas, que se 
adb·avam servindo no mesmo local, não conseguiram •gozar das 
vantagens concedidas aos officiaes de artilharia, injustiça fia· 
grante que precisa ser reparada. . · 

Attendendo-s.c, porém, .á situacão que o l])aiz atravessa, a 
emenda deixa ainda em desigualdade aos offi(Jiacs que não. 
foram attingidos pelo aviso que ·mandou pagar áquelles van· 

. tagens de campanha, 
Sala das sessGes, 22 de de1embro dt1 1922. -José de Si-' 

queira Meneze11. . 

Onde convier: 
Artl. Fica o 'Poder Executivo autorizado a nome;ar 

para. as vagas do primeiro posLo do quadro dos officiaes phar· 
maceuticos do Exercito os sargentos com o curso de pharma
cia feito nas escolas of:ficiaes ou a IJ'llas equiparadas, e que 
já contem mais de dous annos de praca no Exercito, com boa 
conducta civil c militar, e. mnig de dous annos de serviços PX:O· 
rissionaes prestados em estabelecimentos militares .. 
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JuStificação 

A pl'Csente emenda tem precedentes cm preceitos. de leis 
orçamenLarias. 'l'aos a de n. 3 .232, de 5 de janeiro do 191'7, ro-

, gulanclo a •ijomcacão para o quadro do officiacs dentistas " 
a de n. 3.674, de 1 de janeiro du •1919, dispondo sobre a r!O
m~ação para o qu~dro d~:~ officiaes medicas. Approvada que 
seJa ossa emenda ISSO valerá pela reparação do dan:J!lo cau
sado a ,alguns dos inferiores do Exercito, a quem· ella aprovei
tará, pelo regulamento de Saude, que. diminue ·o maximo de 
idade exigido por leis anteriores, · ainda que os amparasse a 

·lei n. 2.919 A, de 19M. · 
Vale recordar o que já dispoz a lei n. 2.232 de 1910, 

dando ~o Governo au.loriza9ão para. prover os ~al'gÓs de pha.r
maccutlcos do Exerc1to. E convemente menc10nar que é di
minuto . o numero de sargentos nas condições previstas na 
emenda acima. 

Senado :Federal, 23 de dezembro de 1922. - Laura Sodré. 
Art. Restitua-se aos officiaes do E:x;ercito que servi

rem nas policias militares dos Estados nos. annos de 1915 e 
1!H6, o soldo de suas patentes que nesse periodo deixaram de 
l'eceber, abrindo-se para isso • o necessario credito. 

Ju.sti{icação 
' Os cargos exercidos por officiaes do Exercito nas policias 

.mililares dos Estados, foram sempre considerados commissão 
militar. Sómente naquelles annos, 1915 e 1916, foram os of
fioiaes ql.ie exerciam taes cargos privado de seu soldo, como 
medida eeonomica orçamentaria, o mesmo tendo acontecido a 
outros funccionarios commissionados um outros cargos; estes, 
porém, !'oram pagos do que haviam perdido, restando apena~ 
os milHares em numero aliás reduzido. 
. Em todo· os tempos o officiàl em tal cornmissão Linha 
o soldo e hoje, além deste, tem mais a gratificação ou todos 
os venci mantos. 

Sala das sessões, em 23 de deze;rnbro de. 1922. - Ir:inéu 
Machado. · . 

\ 

Emenda ao art. 
do Rio de Janeiro. 

!Onde convier: 

go regulamento do Co!legio Militai: 

Art. .Ondo se lê «Um preparador conservador), loia-se 
~dous preparadores conservadores~ . · 

Art. Aos preparadores conservadores serão conccdida.s 
lwnras de capitão. 

,, Justificação 

Sob a direccao do coronel Leal, o regulamento do Col
lc~io Militar do Rio de Janeir~ dava 14100 alumnos e os labo~ 
j.o~ios dest~nados ao pr,eP.~ jiOientVicQ ~O!! !iil!lJ!!IlO!! .®tavap:>, 



/ 

324 

a cargCI de u~n ppeparador e um auxiliar. •Como medida d~ 
cconom i a .este ui timo cargo foi cxtinct.o. 

Pr·esenlomcntc o regulamento dá 7ú0 alunmos; os .pro
fessor·e,; vordadcirós especialistas m1s cadeiras que .estão re• 
g:eudo, pot• · conseg·uintc, exigentes nas aulas. Al~m disso,· os 
5" u li' annos davam naquclle tempo .apenas., tres turmas de 
scioncias ernquanto que hoje dão sete sendo dest.inada a <:ada 
unra 3 :Jwms por semana, isto é, coincidem .diariamente tres 
aulas no m.esmo tempo, de modo que duas delles t't {ortim·l, 
tef!l de .fi~ar· sen.1 a regulamer~ta~· assistencia do 'preparador 
CUJa acl.mdaqe so a aula dtl cl111mca. absorve.. . . 

AceJ•.esce ainda ,que a conservaoão dos laburatorios de Phy
sica, Chimica c Historia Natural e, cm futuro muito proximo, 
os de Historia Univer~al e de .Chimica. Industrial de cuja or
ganir.acão .iá se cogita carecem de constantes cuidados do prc
pnmdot· para que se 1ião perca nem .um ceitil da enorme 1'or
t\uut que rcp'resen ta u material encerrado por aquelles ga:-
brwtes. · . 

Ao cargo de preparador devem ser dadas as devidas hoii
ra8 militares, pois, não se concebe que em um cstabelecimen• 
to 111 ililari~ado em .que os lentes são officiacs suiJeriores, o 
mestt·e ua banda major c o porteit·o capitão, o preparador seja 
considerado civil. 

Sala das ses.sõcs, !la d& deze.mbr9 de 1022. - l1:incu 
Machado: 

-
Onde convier: 
Art. O Poder· Executivo mandará contar aos officiacs do 

:Exercito commis~ionados no primeiro posto em 14 de agosto 
de 18!lti, e em cujas. frl~ de oi'ficio constarem o elogio feito) 
pelo almiranl.o .tcronymo Gonçalves, em sna ordem do dia 
n. 20, de 16 de a.br:J de 1894, a respectiva antiguidade da 

. data em que foram commíssionado,; n'aque!lc po~Lo, sem 
direito a qualquer vnuJ.agem pecuniaria d'ahi decorrente. 

fi 

JJtStificação 

•J Poder Executivo, em obediencia ao aceordão' d•l Su
p.r•emo 'l'ribuual Federal, de 24 de dezembro de 1912, quo 
erml'ir·J1JOU a setJtcnça do ,juiz :J'edcrul da 2' vai·a na secc.ão do ' 
Disll'icto Federal de i!l do outubro de IOI.l, mandou (fUC o:; 
actuaes coronois de cavallaria do Exercito, Luiz Carlos F·ranco 
Ferreira e Josr) :1-!aria Fl'Unco Ferreira, contassem suas anti
guidaclcs do primeiro posto de H de. agoHto rle 189ft (data 
cm que foram commissionudos nesse posto) por terem l;o
madn pnl'l.e nus operar;ücs da esquadra legal ao· long·o dag 
tJOslas do lh·a~il. nos annos de L898-'18!H. e sido elogiado;; 
pelo almiranlé ·Gontt~Ulws, eommandantc ~da csqualll'a, llnlo 
valor rle que. deram rn·ovas ncssns ,opeençucs . 

. E' nntut'!ll flllC ~P.ia essa medida. manlia.da extender, por 
fJC[UJdade e inlcir·a justiça aos dcma1s ofl'Ieracs nas mosmns 
eondir;ões, isi'L> _1!; ;\quellcs ql!C tcudn tomaclo pat:le nessa~. 
l~!CSlntiS ov~r:uçoç,s, tçqh~m ~.JdO . cg·u~.\l)l,Ç_!J[(l ~lÇlg!Ud()S PO.~ 
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·mesmos termos pelo almiranl e Goncalyes, e commissionaclos 
110 Pl'lllleiro postn im mesma data de· 1 !1 ele ago;;to de I R!l'l • 

.. - . 
Sala das sessões, ele dezombr·o de 1922. - Jost! 

Ze/JÍO. 

-Onde com·ir:r: 
~\rL o~ sarge.ntos-cnfcrmciros q.ue conlarem mais de 

1 O :mnos de serviç.os na rrfrn·i<la profissão, pl'ovando serrm 
diplomado;; há mais rle 2 annos, pela Vaeulclado de i\!eclicina 
nu a r:.ola equiparada scl'ftn pelo Govet•nn a:p.r·ovoilailos no.; 
prime i t·os .posl os elo Qnnrl r o de PlHu·maer~nlicrrs do Bxr.rci tu, 
que se wril'iearem cluraull! o anno de 1\J:?!J. 

I . 

J tt.sti{icarrlo 

. Considr.randn: · niio haver concurso para o quadro rio 
1)harmaceuticos ha 2. annos, estando o act.uul quarJr·o do en
fermeiro.;; cxtincto pcJI) ultimo rrgnlanwnto approvado em 
31 de de~cmbro de 1921, que pelo § :2• do art. OSJ, lê-se 

. «EHtes l'unccionarios poderão se.r• aproveitados na;; vaga.~ 
que se derem cm outras rçpat'l,ir:ues do Mir1ist.crio ria GtJAPra, 
a. juizo do Governo.» . . · 

1~ assim sendo a presente emenda não trará augmento. 
de despeza antes ao· . eonlrario; sendo ap.rovejlado um dn,; 
act.uaes enfermeiros !Para o quadro do pharmaceuticos scdl 
nomeado .para a vaga deste outro ele accôrdo com o novo re
gula.mento cu,ios vencimentos siío muito mais reduzidos. 

Esta emenda não virá abrir excepção porquanto ém 
ii910 foi nomeado um sargento para o quadro medico pnr· 
contar ma.is de 10 anno.s e no corrente anno foi apt·ovcitaclo 
um sargento cirurgião àentista por contar .mais de 5 annos 
ele servi~.os. ' 

Sala das sc~sões, em dezembro de 1922. - Ramo.~ Caiado, 

Ondo convier: 
Fica extensivo ao quadro de .~ar•gento.,; in.;;tructOJ'C~ do 

Exercito, o .pn.~to dr sargento a,iuclantr, rxist nnlo em torlos 
. os quadr•oR do Exercito, na m·opor~tiio de um terço de .~argcnr.rr.~ 
ajudantes e rlous terços de pt•Jmeirns sargmJt.o~. sendo a pro
moção ao posf.o de sargento n.iudanf c foila polo principio do 
moret~imcnl.o c anUqnidado no Q. I. 

Sala tias s0ssões, cm dezembro de Hl22. - EHzrJbio fle 
;A urh-ade. 

l!t.~tificarão 

.. Em todos os quacl!'os do ·Exercito, com excepcão apenas 
'do de .;;argcnlos-inslrucl ores. a graduação rias pracas de prr~t 
chega· ató o po;;to de sargent.o-ajur:Janl.e, sem que para isso 
rha,jo. a sr~lceção e n emsn rxigirlo no Q. I. pelo decreto nu
moro J 2 .ii 18, clf• .21 do novembro ele HlJ 7. 

r0J'Il, o Margcnl.o insl.rnctor, apeznJ• de ser escolhido entro 
os surgont.os ela armn· de infuntai'ÜI. de. coudúctn exemplar, 

\ 



r. ,, 
com menps fie 24 annos de idade, sem nota lJ ue o desahone e 
com aproveitamento· comprovado na instrucção é submettido 
a um ~xnm~ de admissão á Escola_. Si, approvado nessa exa
me, é mclmdo, como alumno, r. ah1 recebe, durante quasi tim 

· anno! uma instrucção intensiva, met.hodica e aperfeiçoada. 
!No f1m desse tempo, é submettido a novo exame no qual 
'q!Jando não reprov~do, como sóc rucontecer com grande parté 
da turma, dado o riS"or das provas exigidrus pelo alto S'I'áO de 
perfeição da instruccão da infantaria hodierna, s:ihc in
structor. 

Depms de approvado e nomeado instructor ou para um 
tiro de guerra ou estabelecimento de ensino, é incluido no 
respectivo quadro. . 

Si tirar o Cllll'SO com a graduação de 3• sargento, seis 
~n,ezes depois sel'lá promovido a 2•; e si tirar como 2•, tres 
mczes depois será promovido a i •, ficando estacionado nesse 
posto, porque não existe no quadro o de sargento~njudante, 
existente em todos os demais quadros do Exercito~ ··· , ' 

O sargento-ajudante, que tambein é praça de pret, tem 
mais regalias do que o instructor e não cursa nenhuma es
cola; emquanto que o instructor·, mesmo depois de haver ti
~·ado o curso, é obrigado a estudar sempre os regulamentos 
para a~c.ompan1bar minnc iosamonte a evolução da instruci}ão 
de sua arma. E ma is ainda: O inst1•uctor é o commandanto 
1le . sua unidade, e como tal cabem-lhe duns responsabilida~ · 
des: a instrucção o o commando - funCQões distinctas quo 
na tropa são exercidas por varios officiaes, que se fazem' au~ 
xiliar pelos sargentos da tropa, adrede preparados. Dahi a 
prova insophismnvel de que ·o sargento instructor, que serve 
em eol!egios de élite, acarlemias c Uros de guerra, substitue 
plenamente o official na dupla funccão de Instruir e comman
dar - o que não faz,em absodut.amente os sat'lgentos dos de~ 
mais quadros, pois que não possuem o preparo t.echnico dos 
sargentos do Q. 1L., os quaeA.'•conhecom profundamente a sua 
arma. · ' 

Assim, pois,· é de just.iça que o- sargento instructor, que 
ó no Exeroito um elemento de bons- coefficientes .no aporfei
coamento da instrucção c prepar.o da reserva, chegue até sar
gento-ajudante. como .os seus companheiros· de todos os de-
mais quadros do Exercito. · 

Sala das sessões, dezembro de f922. -. Euze~io de !An-
'drade · · · 

• ";i·<f( 
. " 

Art. Ficam equiparados aos serventes dO: 'Policlin'ica 
!IH1itar em Vllncimentos os desinfectadores da Policlini~n u;_ 
,utar, corrigidas a respectiva rubrica e tabella. 
L 

J usti(icação 
' ' 

· Trata-se sómente de tres desinfectadores que actualmen
te ,percebem !35$ quando os serventes toem vencimentos de 
180$000. E' Justa .a npprovacão desta emenda, pois só trata 
de funccionnrios suJeitos á molestia contagiosa. 

Sala dns sessões, 23 rle dezembro de :1922. ~ ilrinei, Ma~ 
chado. 

I ·~ -, 
-·: 
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. ' :Aocrescente-se onde convier: 
:Art. Os 'officiaes da antiga Guarda Nacional passarão 

para o. segunda linha do Exercito independentemente de exame 
o usarão os mesmos uniformes, assim como terão os mesmos 
direitos e regalias dos -da segunda linha, desde que provem 
serem brasileiros natos e que as stJo.s patentes estejam lega
lizadas em época prGprla. . 

Sala das sêssões. 23 de dezembro de 1922 •. - lrineu Ma
chado. 

Justificaç/J.o 

A emenda supra eoiisãgra medida de necessidade e de jus-
ti~ ' 

Além disso, deve regularizar-se a situação dos officlaes 
da extinota Guarda Nacional. 

Onde convier: 
Art. O Poder Executivo fica· autorizado a abrir, pelos 

respectivos ministerios; os creditas necessarios ·para ocoorrer 
ao pagamento· nos officiaes do Exercito c da Marinha que ex
erçam cargos de eleicão popular, federaes ou estadoae~ pelo 
soldo que lhes é devido do exercício financeiro de i9zv, in~ 
clusive e dos subsequentes. 

I , 

lustificaçllo 

!Esta •medida jl1 foi approvada duas vezes pelo Senado Fe
deral, tendo-lhli sido sempre favoravel a Commisslío de Fi
nanças. 

Sala das sessões, 23 de dezembro de 1922. - lrineu Ma-
'c1iado,.. . . 

l)nde convier: 
· Arf.. 1.~ Fica relevada a prescripQão em que incorreu o 

direito de Carlos Joaquim Barbosa ex-official da Contadoria 
da Guerra, afim de receber a quan~ia de 4 :800$ de ordenado 
que venceu e niío lhe foi paga no período de janeiro de i897 
a janeiro de i899 em que exerceu o mandato de intendente mu
nicipal, ficando aberto para ·isso o necessario credito. 

'hJ.sti(icaçllo 

~ Esta (lmeni:la Já 1'õr nipprovnda pelo Congresso, conforme 
se vê na redacção final do pro,jecto enviado ·á Gamara dos 
Deputados. 

O relevamento de prescripoão é, portanto. neoessario, por
que o cid::tdl'to a que a emenda. Sll refArA deixou de receber 
a importancia suprn. porque ô Governo nãn lh'a quiz pagar . 
por· entende~ que clle nüo tinha direito a esse 1pagamento. 
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Enll'fd unto, o que eJlé pretende nada mais é dei quê a rc~ 
J)Ciiçiio ele muitos actos ignnes tnnlo elo Senado como ela Ca~ . 
l1Hll'U. 

Sala rlas sossõc~, 23 de dezembro de 1!122. ,- Irineu. Ma~ 
C'hac/Q •. 

Üllilt• COll\'iOl': 
:\t•l, CJ:< filhos &1~ prol'r:;:;ot'('' Cl\'1~ rfo, rnlleg·in,,; mi~ 

I i I n l't!S, mnlr i eu larlos HesleH nsl aholnc i rnrml os, g·osm·üo rln". mos~ 
mas yanlag·on,; de que gosam os Tillws dos proressol·ns milita
re•;:, J'icund•··· PO!: l'ssa emrnrla, J•nslabt\leciclo r.• di~pnsil ivo ri<'> 
m·l. 28, § ~" do l't~gulanwnlo ilo Colleg·in Milila1· do Rio rlc .la- · 
Jwil.·o, quo baixou .com n dem•etn n. 6Hi5, de 2.!1 de abril de 
1007, qur, ri i~: ·'Os mmdidatns, filhos dos pl·r.•J'es~orN. civis 
do collr.g·io, pagaJ•íio lambem nwl ariP da pt'nsiio, nlrm ti :iR 
élulr·us despezas dos cnutrihuintes.". '' . 

Ar i. Quando os mos mos r orem alumnos externos. pot• 
fa!La de vagas de intct·nos, pagarfto ·com a mesma reducr;iio dr.~ 
fll) % e pela ·I abolia r! a classe de r~xt.m•nos, rle accôrrlo com 
a 2' parLe do a1·1. ;W do eil.ado rt~g-ulamenlo fle i!J07, que di~: 
"Os externos pagarão a joia do oitenta mil réis t) a pcnsfLO an~ 
nua! de oitocentos mil reis, cm quatro prestações, cujo 
pagamento serü da mesma l'rlrma cfJ'ectuado", podendo t'azHr 
esse pagamento por descontos mensaes nm folha, na irnpor
tancia rle 39$99G, em Jogar rle 125$, que paga1· actualmeul.ü. 
,- A-raujo (}óes. · · · 

Justi(ical)ão 

Act.ualmenl.e, os professores. calhedraticos civis dos col
legios mililares teem honras de tenentes-coronel e .os adjun-' 
tos de majores, não percebendo soldo ou ou~ro auxilio; são, 
entretanto, sobrecat·res·ados com os pczados onus de farda~ 
mento obrigatorio, á sua custa, rJ outras dccorrent.es da disci
plina militar, não sendo ju~to que fiquem em inferioridade 
de direitos aos seus collegas militares, cujos filhos gosam da. 

· l'erlucção r! c i:ill o/o, em suas pcn~õr.s. Os •Primeiros só tecm o;; 
vencimentos do cargo, diminuídos pelos onus citados, em~ 
quanl n os milHares t(\Cm, além dos mesmos vencimentos, os 
soldos de suas pat.rmlcs que montam ,nos allos post.os, att.l n 
[.l'iplo c mais dos vencimentos do magisl<!riu. Accrcsce que é 
da maior equidade que o Governo facilito, como out'm·a, pelo 
reguluuwnl.o eitarlo rle HI07, aos prol'cssorr.s civis educarem 
sm1s filhos nus eslabelc'cirnmilos onde, durante' torla a vida, . 
dr~clicam o lllelhoJ' ele seu es1'm•r;o á causa da instrucciío rla · 
mocirlarlr, em condit.:õcs Int'ihol'es que quatqueJ• extranho, isto 
•\ Sl\111 1'azcrflm o nnorme e penoso suc1·ificio de pagar ·J :tíOO$ 
annuacs, pela educaQão de um filho, na da.~.w de cxtm•nos. 
al6m de: joia. roupas, fm·rlumentos, livros, l'lc., etc., o que 

.stí r"! aeeessivel aos ricos. . . 
Cumpre notai' ainda não ser ,juslo que, mio havendo va~ 

oas rif• internos, u GoYcJ•nn manrln admitlir os filhos dos pro~ 
t'esst~n•s civiR como alunmos externos o .mande collrm• destes 
a /lli'Sllln ta:ra dos 'inlel'!Ws, com os quacs despende muilo mais, 
cm alo,ianwntos, alimen1at;ão, enfermarias, disciplina, etc., 
elt:. e mais, que nos mnlttot·es estabelecimento~ de ensino su~ 
pe!'IOt' e no ColliJgio Pedro li ó do 18$, mais ou menos, e niío 
do 125$, ou, muitas vcr.es, mais, como nos co!l(•g·ios mililares, 
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O ri rle cotwi cr: 
Al'l. ·L" O qundrn dr. nuxilitu·e~ de escripta do Exercito 

cl'cndo r,c!n- lclr•n J' do nrL. 1" ria !ri n. 4.02!!, de '10 de .in
JWiro de :10:20. pnssal':í a 8Pt' eompusl.o de sargélnlos ajudantes 
e pl'imoiro., ;;ar·g-.1nf.os. 

Pnr•agmpho unico. A. a(hni;:são no rel'orirlo quadro será 
j',:il.a pm· enncUI'i\C), r.ni.J'C n~ ~;u·gpnfn;; do Kwrcitn eom mais 
rfp r.r'PR rmrws ,Je srevir;o;; al'l'rg-imcnlndos c cxemlllm· eonrJucl.a. 
Os :wtuacs au:.ilia!'es de cscripta são dispensados do conrarso 
do que trata o .Jll'e~c·nlt! parn.graplw. 

AI'/.. 2." Os· prirnr!kos sar.·g·cnt.o;. auxiliares .. de escripla 
-rect~borão o Cflltllllil.al.irn pura fardamc111.o a exf'mplo Llo qno 
so pro'cPdc com ~~~ sargrmLes a.iuclnntrs. 

Ar·t. :Lo A promoçiio a ;;al'l;cnt,u ajndan/.r ~r.r•;i feita prl'J 
rn·inrir1io de me•:·pcimrmto e ant.ignidade, de nomeação, sen,:lo 
clnu.' tnl'l,:o>' por a.nliguid:Hie IJ Irm ter•r;o pot· meeeciment.o. 

M·L. I!." Quando cm. ~f!l'l'il.") o tl'ansporl.c dos ~argentns 
auxiliarr.s dn ·~sel'ipta será poJ• via maritirna. em 1' classe, 
nma ve~ qno .não hajn 2"; n pot• Yia terrestre será sempre em 
-t • cl:tssc, Quundo Yiajarem u custa. propria gosarão .i o aha
f.immlf.o de 75 o/o nas passagc11s que lhn forem fornecidas pelas 
Eotradaa ile Fer·)'o e Emprezas Fluviacs da União; e do abati
mento de que gozar o Governo quando fol'!lcciflas por esbrada~. 
de fct•ro e cmprezas partieulares subvencionadas pelo mesmo 
Go,ietno. . 

Art. 5." Os descontos para os Hospitaes e Enfermarias 
seriio feitos de accôrdo com as disposições vigentes perdendu 
metade da grntifica~ão. . . 
- Ar!. li." ·Ficn, extensivo ao8 sargentos auxiliares de e~;cri-
pta as regalias de que gosam os arnanuenses do Exercito. 

Art. 7. • Revogam-se as disposições em contrario .. 

htsti(icação 

A medida não traz nnus para os eof,rcs publicõ's e so visa 
premiar ,mor·aln:entn o dar estimulo a uma cla~s.e rln se.rvicto
J•cs ela Ntwfin. 

Apenás rog-t1la nm quadt'O que por. si já está crendo de 
accMrlo eoru a lni ncirna eilada, som a:ugmento de despezas. 

Sala das sossüeil, 23 de dezembr., de 1922. - lrinau Ma
chado. 

Onde convi0r: 
Arl. L" O qnadt•o de nuxiliar03 de cs~ripta do Exercito 

crondo pl)la lr.lra t dn al'L 1" da lei n. 'L028.·de :lO de ,janeiro 
de ID20, passará a ser composto de ;;argentos ajudantes e pri
meiros snrg·enlos. 

Pao:-agrapho unico. A.' admissão no referido quadro sertí 
feiln por concurso, entre os sargentos do Exercito •com mais 
de lros nnnos do servi~10 arregimentados o exemplar conductn. 
O;; nctuaes auxil inres do escripta são dispensados do concnrEo 
(j~ que .trata o rresente p~r.agrapho' 

. 
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:Art. 2. • Os ,primeiros sargentos auxiliares de escripta re~ 
ceberão o quantitativo para fardamento a exemplo do que se 
procede com 'os sargentos aJudantes... · 

Art. 3. o A promoção a sargento ajudante será feita pelos 
principias d~ merecimento e antiguidade de nomeação, sendo: 
êou5 terços por antiguidade e . um terço por merecimento. 

Art. 4. o Quando em serviço o transporte dos sargento!! 
auxiliares de escripta será por via marítima, em primeira 
classe, uma vez que não. haja segunda; e por via terrestre será 
scmpro em primeira classe.. Quan.do viajarem a custa propria 
gozarão do abatimento de 75 o/o nas passagens que lhes fo~ 
rem fornecidas pelas Estradas de Ferro e Emprezas Fluviaes 
da União; e do abatimento de que gozar o Governo, guando 
fornecidas por Estradas de Ferro e Emprezas particulares sub~ 
ven~ionadas pelo mesmo Governo. · I 

Art. · 5.• Os descontos para os Hospitaes c Enfermarias 
·serão feitos de acoOrdo com as disposições vigentes, perdendo 
metade da gratificação. · · . · 

Art. G.• Fica extensiva aos sargentos auxiliares de es
cripta as regalias de que gosam os amanuenses do Exercit.o •. 

Arf.. 7.• Revogam-se as disposicões em contrario .. 

Justi{icàção 

A ,medida não traz onus para os cofres publicas ·e Ró visa 
premiar moralmenl.e e dar estimulo a uma classe de servi-
dores da Nação. .· 

A'J)enas regula uin quadro que por si já esLú' crendo de 
accOrdo com a lei n. 4.028, de 10 de janeiro de 1920, acima 
citada. portanto sem augmento de despesas, fixada pelo Mi
niR·Ierio da Guerra a que teem direito na importancia do 
valor fixado para a guarnic!io em que servirem. 

Paragrapho unico. Revogam-se as disposiQões em con
trario. - Abdias Neves. 

Justi{icdl}ão . 

· A medida não traz onus para os cofres publicas e só visa 
premiar· moralmente e dar estimulo a uma classe d'e . servi~ 
dores da Nação. Apenas regula um quadro quo por si .fá está 
creado, de accOrdo com a lei n. 4:028, de 10 de jnnniro de 
19?0, acima citada, portanto, sem augment.o de despesas, senão 
veJamos: . . 

O sargento-ajudante vence actualmente 28·1$GuG rln solllu. 
142$334 do gratificação e :1.57$ de etapas, cm um tO'Inl de 
'127$ mensaes e o :1.• sargento 231S334 de soldo, 115$667 de 
gratificacão o :1.57$ de eLapnR, cm um total de 3!t7$ mensars; 
Or(J-, pela presente exposiQãO verifica~se perfeitamente qno niio 
ex1sto augmento de vencimentos na tabolla proposta. 

Escola de Aperfeiçoamento de officiaes do Exm•cito 

Da fé de officio dos officiaes que fre-quentaram em i92f 
n Escola de Aperfeiçoamento de Officiaes e que i'ornrn ui.Lio
gídos P,olo § t• do arL. :1.7 deverá ser supprinudn n nota « S•m•. 
apro1,e11amento ), fazendo-se constar da mesma fé de officio 
as médias da respect.iva conta de , anno e rlos, gráos oh Lidos 
nos exames :finttes •. ......, Antonio Moniz. 
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Justificação 

N[lo sendo obrigatorio o curso de ~perfeiçoamento, não é 
justo que os officiaes que! se sujeitando ás provas desse ·con.,. 
curso, não I'Ogrem o resu tado almc,iado e Lenham manchado. 
a· suo. fé de ofl'icio, ficando em situação inferior a daquelle;; 
outros que nãõ entraram parà o curso do aperfeiçoamento. 

Tambem pelo_ mesm'O raciocinio, não é justo que aqucll~~ 
que, apezar de nao serem obrigados a fazer o curso e o fr
~t-ram, RabindO-Se brilhantemente, não tenham eSSC facto COD-
~jgnadO em sua fé de officio. , 

E' essa situacíio que· procura remediar a presente emenda. 

Rea1~larnento da Escola de Aperfeiçoamento de O{ficiaes-1.920 
·Dos exames 

Art. 1G. O gráo d·e approvacão de cada alumno será dado 
pela média arithmetica das seguintes parcellas: ' 

a) conta do anno ( coefficiente 2) ; 
b) média dos gráos obtidos nos exames. (coefficiente i). 
Paragrapho unico. A conta do anuo será. a f1édia dos 

gr1íos obtidos pelos alumnos durante o anno, tendo em conta 
os coefficientes das diversas mat.erias e a not.a especial de 
•aptidão ao commando. · · 

Essfls coefficientes figurarão,..devidamento cliscriminadõs, · 
nos programmas de ensino. · 

Art.. 17. O aproveitamento dos alumnos será expresso não 
só nas notas · mensaes como nas provas de exames por grãos 
de 4 a 1{)1. Esses ·grãos servirão de base á classificação geral, 
por merecimento, que será publicada no «Boletim do Exer
cito» e no 'Diario O(ficial. 

§ f.• Os officiaes que nas parcellas (letras) a e b do ar
tigo 16 obtiverem médias infer10res a 3 72 serão immediata• 
mente desligados, fazendo-se constar de sua fé de offioio que 
cursaram a Esoola sem aproveitamento.' · 

§ 2. • As fracções menores do que lf.! não serão contadas 
no .iulgamcn!to final dos exames; % ou maior de %; serão ahi 

·contadas como unidade., 
Ministerio da Guerra - A<f> Sr. Ministro da Guerra, o· 

capitão Raul Poggi .de Figueiredo, do g• ·regimento de Infan
taria, em transito nesta capital. 

Objecto: 
Pedindo por certldllo médias· de conta de anno e exame 

final. · • 
Sr. Ministro. - Para instruir um requerjmento, rela

tivo ao curso da Eecilla de Aperfe!coamenfo de Offlolaes, 
· peco a V. Exl, se digne mandar que por aquella escola seJa 
passada por ccrt.idtio quaes as médias de minha conta de' 
anno, do exame final, assim como os gráos obtidos nas. dif

, ferentes provas e os de aptidllo de oommando. 
AohilVa-se sellado com uma estampilha federal de seis

centos réis, devidamcntfl inutilizada com os segu.intes di-
zeres: · 

·Capital Federal, 7 de janeiro de 19.22. - Capttlo Raul 
Pouui de Fiúueiredo. -



Em cumprimento ao despacho do Sr. MinisLt'o da 
Guerra de 'JG do fevereiro rJo corrente anuo, certifico que, 
revendo o Iivr.o do r·egisiro das notas obl.idas pelos alumno:; 
o· a acta dos exames realizados no dia 9 do. de~embro do 
.anuo findo, encontrei Q scgu inf.e: 

Capiliio Raul Poggi do J?igueiredo - nota de apLidão 
para o eomrnando, oito: conta de anno slite inteiros nove
(~t~nt.os e de~e;eis millesimos: exames osoripl.o'l - l.actica g<~
ral 1Ús, tactica dG .infantaria ·trcs, serviço cm companhia 
t ,.r,, .ligações e tmnsmissõcs clous, a_rma;mento, seis;. méilia 

-rios gráos ohl.irlus nos exames trcs mteH'OS qual.roconl.os e. 
srs~cnla e qual t'n .miUcRi!l)os; resnltado final seis inLOii'Oi 
.qualrnoentos u !.riu ta e· dons millesimo·s. J~m !'irmeza <lo 

· {fUtJ passei o presento ·que vac por 111itn assit=;naclo e scllado 
eom o sinete desta Escola de Aperfeiçoamento de· Ol'l'iciacs. 
Yilla :\Iili Lar, H de março de l 922. • 

Achava-se sellado com duas estampilhas federaes, sen·· . 
t.lo uma de qnat.ro mil r <\is o nntl•a ·de quinhentos ré is, dcvi-
rlamenf.r. inutilizadas com n~ segnint.es rlt~eres: . · 

Ui o, 22 ele n1arco de '1922. ·-. C(\ronel Fern.ando. -de Me
deh•os. 

Ex'ri1o. Sr. 1\linisl.ro da Guerra- Apresentado ao eit~Pre
sidente Dr. Epitacio Pessôa. 

Em todas as boas .escolas de f~equencia obrigatoria, do 
Brasil e elo esf.rangeiro, os alumnos são submettidos a fre-
quentes provas de sua. applicac;ão. · 

Assim os estabelecimentos de ensino militar do E:s:er
cilo e da Marinha obrigam o alumno a sabbatinas escriptas e 
oraes c a . l.rabalhos technicos ef.fectuado~ na aula e no 
c·ampo, snb as vistas dos mestres. 

Os g.t•úos dessas provas são apresentados · todos os me
zes á seorefaria. con~f.if.uindo uma média aril.hmet.ica a 
NJ/Itn de anno, que (]~vo ler .. influencia preponderante• no 
exame. 

Xas escolas livres os alunmos se apresentam desconhe- ' 
eidos no nxame. sem que os ·examinadores tivessem feito ,inizo 
Hob're sua applicaoão ·e preparo, tudo deneudendo dos azat·es 
das curtas p1·ovas cujo succesoo depende ·do temperamento ·uo 
examinando, do modo de arguição e da lol.~<ria do ponto. 
. Não é raro o in:;uccessp de t~m bom ~,.sl.udante a vic~o-. 

r1a dflum estudante pouco r.studwso, prll'(~m calmo, argmdo 
corn .benevolcncia e possuidL11' de um ponto facil. 

Isso não s~ dará nas escolas militares e· o estudante 
sem ap.plicação cheg-at•á ao fim do período lectivo com baixa 
conta dr anno que não lhe permitLirfl approvacão e o allumno 
applioacfo terá conta de anuo alta que o amparará. 

A;;sirn um rrn\o csludnnfc ohegará ao fim do anno com 
grão um ou dons o que o fnrtí reprovar m.~snto que obtenha 
nas provas rlc exame 4 ou 5 c, unalogamenír.. um ulumno de 
grúo 8 ou 9 só scr;i reprovado oc obtiver {) nos e~ames. . . ' ' ' . . . 

,~, 
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l'cgulamentrH.la Escola iiB .-\perl'e.i~oamenl.u deu. ai,nda 
maior prepondcranciu à conla de anuo, fazendo-a multJph<;_a~ . 

. pelo cocfi'icientc 2 rJ, as~lm, um alumno ~Há approvado r.orn 
gráo sete ,r•ois a média é 

10 X 2 + 1 

3 

120 + 1 

3 
-

21 _,__ 
3 

- ? 

O ar!.. lü do regulamentnn. l!!.i:ll, de 7 de a!Jl'il de 
1920, ·estabelece que o gráo de approvac~o o será dado .peloa. 
média arithmetica da conta de anuo (mutliplwad!l, pelo cocf
ficientc 2 e da mérlià dos exames coefficicnl ~~ um o 

O art. iti, § 1" dispõe ·qnc o balança que obtiver menos 
r!c 3 i!:l nas parcellas ai e bj (conta de anno c média de 
oxames) será immcd iatamente dcsligaclo, .fazendo-se eonsl.aL: 
de sua fé de officio que frequentou a escola iscrn aprovei-
tamento ». ,. . 

·Logo no anuo em .que foi publicado o regulamento u111 
alumno que tinha maio. de 3-112 da conta e teve menos. 3-1j2 
de média :de exames ·-. o capitão Francisco de Mello - foi 
considerado approvado. · 

Nada mais logico .. pois ·tendo menos 1 de 3-'112 cm uma $!\· 
das parcellas, 11ão se poderia a.pplicar a regra relativa·, a quem 
tivesse ms parcellas. . · · 

Em 192'1 varios alumnos ehegararu nt> fim do anno corn 
a conla do anno iníer ior a .3-112, mas como esse gráo era ro
lativo a uma só pa1•cella a administração da escola uãci os ' 
desligou immediaJ.amcntf!, conservou-se matriculados ·e os 
submettcu ás provas de exames, na:· persuação de que se man ... 
t.eria o critcrio elo anuo anterior, .tirando-se a média arithme .. 
tica das duas parceJias. 

O· pel.icionario foi r.sl.udanl.e ~~:pplicado. da praia Vcrnle-
l!Ja, cujas tradições de rigor são conhecidas. · . 

Não tendo uma só approvação simples ,em seu curso de 
cinco annos, sahiu alferes alumno, tirando os cursos das tres 
rll'!nas, de csta•d.o maior diJ engenharia, recebendo o gr1\o de 
bacharel em mathemal.ica e sciencias physicas. Exercendo t:e
pel.idas commissões U!c.hnicas como engenheiro e official de 
e,sl.ado maior, mereceu sempre o elogio de seus chefes :pelo 
seu zelo; honestida:1)e e co1n]JetenC'ia. Aberta cm 1920, a: Escola 
de Applicacão deixou log·o em 1921 os trabalhos habituaes !l. 
que se ,cnt.regava no Rio Grande, desfez sua casa em Pot•Lo 
Alegre, onde vivia: com familia, e veio pat'a esta cidade, que 
Ro lhe Lornára quasi clesconhecida, aproveitar· os ensinamentos 
da missão frauceza, no legitimo anhelo de se tornar: cligono do 

. exercito moderno. · 
E, em submbio afastado, perto da Villa Militar, se 'instal

lou com familia, frequentando assiduamente as aulas !:J dandQ 
cabal desempenho a todos os seus devores. 

Em longos mezes de curso o peticionaria nas provas es
·ctoipLas e Ol'aL~s o nu;; trabalhos de campo teve t.res gráos 7, 
nove grãos 8, além de g'J'áos 9 112 c 10 ç!J,ogando ao i'im elo 
período lcct.ivo com a conta· elo anno, 7. 9!ü ou quasi 8. 

Essas pl'ovns f.Cit"am sempre ·cxecutaclas debaixo das ~·istag 
elos Sf\118 instJ•uciOl'es. . 

Sulmwl.l.idn ao~ oxames, o pel.icionario obteve a médi~ 
,3,.\1 O, isto li, 81t m,i llc~imus UlC!10s. do que ?,5. · , 
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Essa média sommada ao duplo da conta do anno ~~w.is à 
média 6,432 grão de plenamente. . 

Esse grão honroso viria corroborar o juizo que na Escola 
Militar se fizera sobre o peticionaria, ·que I\Unca :foi ·l!impli-
fica~. · . 
· Entretanto, o Ministerio .da Guerra, adoptando nova m
:terpretacão regulamentar, considerou-o reprovado, illreten
dendo inutilizar-lhe a carreira, declarando em sua fé de .o:f
ficio que frequentou a Escola sem aproveitamento. 

Reconhecendo a justica das ponderacões do ;peticionaria o 
governo - que quer reprovar quem tenha grão baixo em 
uma só das parcellas, no novo regulamento, decreto n. :1.5. 382, 
de 2 de marco de 1922, estwbeleceu criterio novo, dete~
nandto no artigo 19 que o grão menor de 4 em qu11-lque~ das 
provas importará na reprovação. 

Mas1 como esse regulamento não tem effeito retroactivo, 
vem peair a V. Ex. mandar figurar na sua fé de offiilio· a . 
média das duas parcellas1 legitima., e regularmentarmente, . isto 
~ a média do seu aprove1tamento na Escola. E' justo, e a&sim, 
m •. deferimento. . 
· Os ex-alumnos da extincta. Escola Militar na Capital Fe
deral que foram officia'es da antiga Guarda Naciona e o re
quererem, serão transferidos independente de ,quaesque~ for
malidades para a reserva do Exercito da primeira linha no 
(Posto · immediato, · sujeitos, porém, ao ,pagamento de sello da 
nova patente. . · . 

22 de dezemb~o de t922. - lUBtO. Chermont. 

lu&tificação 
' ' 

· A medida .de que cogita a emenda outra coll88 não é si
não o justo premio a que esses leaes e esforçados servidores 
póde dar a Republica que nelles teve sempre, a par de seus 
camaradas ·que definitivamente se incorporaram ao EXercito, e 
escol de seus defensores ~m todas as crises por que tem pal
sado. Desde a implantao"o do novo regímen até o momento 
actual, através das vicissitudes por que passou e dos abalos 
que soffreu, os ex-alumnos da extincta Escola Militar da 
.,Praia Vermelha nenhum- movimento siquer deixaram ·de tra
zer-lhe .o concurso de seu civismo e assistir-lhe com o ex;pe
p:-ienoia de sua vida militar; e, se hoje todos podemos oonsl- . 
deral-o como definitivamente consolidado no coração e na 
consoiencia d9s brasileiros, não se :póde negar qúe para· eese 
!resultado mUlto cooperaram os conc1dadãos que, afastados da• 
quelle baluarte das novas instituições, ao servico deste pu
zeram sempre a intelligencia e o sangue, guiàdos pelo!! notires 
4deaes bebidos nos bancos e nas fileiras ,academicas. · · · 

Os fncf.os da revolta de 6 de setembro, de Canudos e dd 
!Aore estão eheios do espírito de civismo e dos serviços mili
tares dos .ex-alumnos da Praia Vermelha; basta lembrar o que 
.foi 11 acção de Placid'o de Castro para a incorporação ao Bra- · 
sil dos sertões acreanos para se ter uma só idéa de ,quão util 
tem sido ao paiz a constancia republicana, o sentimento pa
~riotico e os conhecimentos militares desse nucleo-de 11eus 
1ilhos. · 

· Premiando os inferiores do Exercito de primeira linha 
:que.bem hajam cumprido seus deveres ~o servi~o acti'l{o, oon~ 
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cede-lhes a legislação actual qu~nd!J concluindo !l tempo, a 
pasAagem para a l'eserva uo pr1mell'o posto, a.~s1m tambtmt 
aproveil.ando a instrucçíio que receberam ua formaçiio oe uma 
,oi'ficialidade educada e experimentada no s~I'Vi(:o ilas a1'mas., 
Ora, quanto á iustruc9ii.o, basLa cou~idet'IU' que t>.~ses oi'ficiaes 
da oxtiricta Guarda Nac10nal; além ;Je terem pas~ado pelo ser
viço das fileiras, cursaran1 em varLe as aulas do estabeleci
mento que era justamente a escola formadora de officiaes; 
Mnha-se cm conta o que sempre foram o~ p1·ogr~lllJUas da ll&
cola Militar, por muitvs cousiderados excessivos, as e:dgencias 
de seus cursos e ainda mais que :;odos ou qua:i todos esses 
officiaes teem serviço de campa.n>lla, o ver-~e-hu. facihnB!lt.a 

. que nenhum favor :;e lhe faz com a concessão P.J'oposta, pois 
de sobra possuem os predicados exigidos dos n tfimaes de re
,scrva, em maior escala mesmo que os exigido~ )Jela lei. 

Si, om caso de guerra, esses of:l'iciaes fos;tm chamados 
.ao serviço activo, é certo que taes pt·edicados prevaleceriam 
para sua incorporação, pois indubitavelmente ~~~o se deixa
ria de ap1·oveitar a instrucção e o tirooinio QUI! possuem, já 
conhecidos e experimentados; a medida agora pi·oposta, além 
,je coustituir lll'll justo premio ao passado de~~es oificiaes, 
outt·a cousa não fJ~Z sinão dar prévio cunho legal ao que se- · 
ria. a situação de facto amanhã em um caso de neccsoida.Uc .. 

A approvação· da emenda nenhum aUimento trará. á des
pcza, gratuita como é a funcção do "fticial da rP.serva, quando 
11ão chamado ao serviço, em tempo cie guerra ou de paz; bem 
ao contrario, comquanto a expedição de patentes de official 
da reserva de primeira linha não constitua fonte de renda 
e bem poucos sejam meemo os bons e aptos ~ervidores a 
_quem a medida aproveita, nAo prescinde esta da cobrança do 
,sello devido pela nova patente,, 

Da verba t4• - Material - destaque-se a impo1•tancia de 
o :000$ para as-despezas neceSSBl·ias com a inst.allacão e custeio 
dos apparelhos telephonioos nas residencias dos membros do 
,Supremo Tribunal Müitar. e. do procurador geral. 

Ju1ti(icaçlio 

O que a emenda manda fazer não é. nenhuma innovaoão, 
antes o restabelecimento de um uso, .que só cm data recente, 
foi interrompido, sem motivo que tal acto justificasse. Como 
tantos funcoionarios publicas, os juizes que compõem o mais 
alto tribunal militar do paiz tiveram sempre á mão esse ro .. 
curso, necessario para o bom andamento dos negocias, que teern . 
em mãos e desempenho das funccões delicadas que lhes estão 
a cargo. Acertado será o voto favoravcl a essa omenda . 

. Senado Federal, 21 de dezembro do 1922. ;_ Lauro Sodré. 
,_ Olegario Pinto. 

Onde convier: 
. O Poder Executivo mandará contar aos officiaes do ExCJ'~ 

p1to .commissionados no primeiro post.o em 1.4 de agos.to dq 



!l3ti_ 

.189·í, e cm cujas fés de officio contar o elogio foilo pelo al
mirante Jcronymo Gon~,;alves em sua ordem do dia n. 20, de 10 
do abril do 189~, a rospectiYa antiguidade da data, em <IUO fo
ram commissionados uaquclle posto, sem direito a qualquer•. 
vunlag·em pecuniaria dahi decorrente. 

O Poder ExecuLiv.o. cm oheilicncia ao accilrdão do S1;~ 
premo 'fribunal li'ederat' de 211 de r.lozemhro de ·1912, que con
l'irmou a scntenca do juiz federal da 2• Vam na seccão, do DJs-
1l'ielo Federal, de 19 de outubro ele 1911, mandou que os 
acl.uaes coi•oneis dr. cavallnria tio Exf'rcito Ltiiz Carlos Franco 
l!'ert·eira o .Tosé Maria Pranco Ferreira conl.nsscm suas antl
guidades do primeiro posto de H de agosto de 1894, da.la cm 
que f.omm commissionados nesse posLo, por lerem tomar!~· 
parte nas operaçõrs da esquadra legal ao longo das costas do 
:Brasil. nos annos de 1893-1894, ~ sido elogiadoe pf>lo almimnt.o 
Gonealves, commnndanle da esquadra, pelo valor de que der:.1m 
provas nessas ópern~ões. 

E' natural que se;ia essa medida mandada esl.cnclcr, por 
nqüidade e inteira ,iustiça, aos demais officiaes nas mesmas 
condições, isto é .. áquellcs que, tendo lomarlo parte nessas mcs·
mas operações, tenham sido igualmente elogiados nos mesmos · 
termos pelo almirante GoncnlvM, e cornmissionados no pri-
me iro posto na mesma (]ata· de 14 de agosto de 1894. · 

Sala das s~ssües. 23 de dezembro de 1922. - l1•inett Ma-
.chado. '· 

· Faça-se corrcc(;.ão nas consignaÇões refÚentés aos audito
res da 6', 10" o 11." cit·cumscripcões judiciarias militares de 
accõrdo com os vencimentos aLtrihuidos no decreto lt. 569. de 
25 de agosto de 1!!22 no juiz dos Feitos da Fazenda Municipal, 
no _qual estão equiparados cm vencimentos na qualidarle .de 
antigos audit.or·cs rlc guerra· e de marinha da Capital FedeJ•al 
e do Hio Grande do Súl cx-v·i dos arl:s. 6" c 7" da lei n:. 26 de 
:iO de dezembro do 1Sfl:l, art .. 2" do decreto n. 821 de 27 de 
f'lezembr•o de 1.90t e art.. 1 • das Disposicõ~s Transitarias no 
Codigo de Organizacão Jndicinria e Procé.~so Milif.aJ• a: qne so 
referem os decretos 14.450, de 30 de .outubro de 1920 e 15.635 
de 26de agosto de 1922. 

Sala das sess.ões.., 

Jttstificativa 

'J'raln~sc de um caso julgado pela Commissão do l!'ilian~ 
ijas elo Si•nndo. 

Quando .nesta Cas.a ào Congresso era dism!Lido o pro,iecto, 
que. conym'i.Trlo mn lm. estabeloceu nova tnbo!la de venr-imen
tns para n~ lllf'lllhros da magisl.rnt.ura cm ,:;era!, foi offcreoi
da cmm)dn, mandando respeitar o dirr.ito t1 essa conipnração 
de vm:cunent.o~ ao ,iniz dos Foil.os da Fazenda: Munieinul, 
oo; Cll,JO gozo ,Jlí se nclmvam o,~ acluaes auclitQrc~ ela G", 1P" o · 
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11• circumscripçües judiciarias militares (Capital Federal e 
Rio Grande do .Sul) . 

A Commissão de Finanças reconheceu esse direito, opi~ 
nando, porém, pela sua rlesnecossidade nos seguintes termos: 

· "A Commissão de Finanças examinou o assumpto c clcan~ 
to das disp_osições tra!lscriptas e de outras vigentes ao lempo 
da nomeaçao dos auditores de que se trata, par·ecc-lhe desne
cessar·ia a emenda. Corn c({cüo, parece-lhe {6ra de duvida· que 
o~ direitos em cujo gozo 'í,·c acham esses auditor·es não {oram 
'lf'isados nem podem .~er• restringidos pela nova tabella de vcn
c~mentos". (Diario do Congresso, do 18 de agosto de 1922 pa~ · 
gma 2.885). , . 

Facto é que, a de-speito dessa interpretaoão, os auditores 
ainda não percebem os vencimentos que, por direito, lhe~ 
competem., · · 
• . Sala das sessões, em 23 de dezembro. de '1922. - Irincu 
Machado, 

Onde convier:· 
Art.. O lagar de fiscal administrativo nos Regimentos do 

. Infantaria e de Artilharia, será exercido por um major con~ 
tador, ficando o Quadro de Officiaes Contado.res para cumpri
me~to do presente artigo, aúgmentado de 21 (yinte e um) 1 
maJOres., 

'Justi{icar;ão 

A presente emenda em não trazendo augmento de des
poza ao orçamento, vem regularizar o sev:viço administrativo 
dos corpos do. Exercito, evitando duvidas. e -prejuízos a in
strucção nos corpos e a Ji!'Opria ·disciplina, como passo a de
monstrar. O decreto n. 15.232 do 31 de dezembro· de 1921, 
que oreou o Quadro de Officiaes Contadores no Exercito. diz 
no seu art.. 2' que o's fiscaes administrativos serão majores, e 
no § 1 • do referido artigo diz, quo os majores não deixarão 
de pertencer a sua arma de origem e mais nó § 2", que ficam 
elles dispensados de todo e qualquer out1•o cargo. 

· Da leitura do artigo e seus paragra_phos, vil-se ·que, nos 
Regimentos de Infantaria e Artilfiaria sao tirados um major· 
commandante de batalhão e um commandante de Grupo, para 
exercer por 3 annos a funcção de fiscal administrativo. 

· 'Não é preciso meditar muito, para concluir pela incon
Veniencia que tal despositivo traz ao scr:viço de instrucção 

. da tropa. Como poderá um major commandante de batalhão 
ou -de grupo, passar afastado do seu commando p~n· espa~•o de 
3 annos em funcção completamente alheia a sua·~ 

A :funcção do fiscal administrativo e do thcsoureiro cm 
faco do novo Codigo do Contabilidade, não pódo ser exercido 
por um official de tropa, que não tem obrigaoão de conhecer 
semelhante assumpto. · 

· Para que não se,ja afastado um dos commandantes do ba
talhão ou grupo, será necessaria a creação. de officiaes a mais 
nas armas referidas para o exercício daquclla funccão. 

Sala das scssúes, cm 23 de dezembro ,elo 1022. ~. Jrinc1t
1 Machado. ·' , __ .. 

· S.: - Yol •. XI 22 
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Redija-se da sel(ninle f'órma o art. 345 do de~rto n.15.1i35, 
de 26 de agosto de 1922: . 

Os minjsfrci.s do ~üprem.o f'ribunal Mili~ar e procurador 
geral, gosar;1o de. ao· dias. de iér1as, durante os mezes de feve
reiro o março; os .a11ditorcs e promotores térão direito aos 
mesmos dias da. férias, por anno, sem interrupção, porém da 
administração da Justiça. . . . ' 

O Supremo rribuna'l organizará, para o ofi'eilo das férias 
dos audiLores o promotores a tabella necessa:ria. 

Jus tif{cação 

A emenda consigna uma providencia absolutamente ue
cessaria. 
. . Actualmente cada rrliriistro e -o procurador geral tecm di.;. 
reito a dous mezes de férias que podem gosar em qualquer 
época do anno: ora, para que fiquem no Tribunal ,juizes cm 
numero di) deliberar (5; é preciso que não entrem em fé~ias 
mais de 3, o. que importa dizer que durante 6 mezes o 'í'd
bunal. não póde se reuni\· completo com seus .iuir.cs effectivos. 

O resultado natural .é uma certa vacillação, e mesmo 
qesaccôrd(). na jurisprudencili. .· . . . 

Durante seis mezes o Tribunal fica reduzido ao numP.ro 
mínimo de juizes, c portanto, a falta ou impedimento de uni 
inhibe o funccionament•J do •rribunal, até que se convoque ·1m 
substituto. -

Qqanto ao procurador geral; ·não tendo clle substit,nto é 
·preciso, cada anuo, para que ellc gose férias a nomeação de 
urh interino que é ·feita ]:leio Presidente da Republica . 

. A cmeriqa traz ecnnorhia, porqu·e evita· convocação de 
supplentes quando auditores tiverem de substituir ministros 
erh férias. . · . . 

Sala das sessões, 22 de novembro dc'1922. - T·ri!Wit Ma
chado. 

Onde convier: , /J 
. O p~ocurador geral· e os promotores da. Justiça Militar 
serão conservados em seus respectivo~ cargoR. omau'anto bPm 
servirem. 

.Tnsti{icativa 
I 

Á gárantia àos 11)embros do Poder Judiciaria é uina ne
cessidade, que n'ingüem ho,ie contesta. e que decorre do exPr
cicio. de sua~ eleva~as funcções, para cujo desempenho inrlis-
pensavel é a independencia. · . . · . 

Em todas as Jegjslações, a invPrstidura dos orgãos do Mi
riisterio Publico é ássegurnda crim a clausulà - de emqnanto 
·bem servir -. que, sem lhes dar a vitaliciedade, proprlam~nte 
dita, os oollocnm em ~itunção de poderem exercer as snas 
arduas funrcões, com Ul,ltOnomin e indepepdencia, reqnisi!OS 
· indispensavcis a uma boa justiça, idéal supremo do todos os 
:povos cu !tos. . . 

Si a tendencin moderna é para garanti.r aos funçcionarios 
pnhlicos, cm gn,.oJ, uma certa estabilidade pnra o bom dosem-

\ 
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ponho ele suas funcçõcs, com maioria ele razão essa garanLia se 
torna mnis nrces~arin ;.c.~ orgãos da ,insf,iça· publica, cuja in
donendrncin •i uma das principaos condi•?ies rle sua cxislencia. 
. Sal:t rl:1;; scssi;c~. :•:1 de dr!zrmlll'll tlr Hl2:? .. - lrillr.'n ;!fa

c lwrl u, 

' 
Onde convier: · ' 
Art.. to lOs enformeiros-móres dos hospilacs militares 

gl'ndundos no posto de 2• tenente passam a gosar· a effectivi-
dade deste posto, desde que contem mais de 30 annos de ser-
viço, sem interrupção. · · 

§ 1.• As vnntagen~ concedidas por este decr·eto annullam 
t.ndas as que cr>am outorgadas aos cnfermeiros-mórcs por ellas 
attingidos. . · . 

§ 2.~ ·Em hypothcse alguma poderão esses enfermeiros 
!'ler promovidos, só podendo tor a ·graduação immcdiata por 
motivo de reforma, coni:edicl.a de accôrdo com as leis vigentes. 

Art.. 2.• Revogam-se as disposições cm contrario. 
Sala rlas sessõ.es, cm de :dezembro de 1922. - b·inçzt 

Jlachado. 

Justi(icacãó 
: .\ 

Com o fim de premiar os enfermeiros-móres dos hospi
tacs milHares que tivessem mais de vinte annos de serviço. 
n Governo houve por bem gradu'al-os no posto de 2• tenente . 

. Esta m~dida, porém, concede-lhQs apenas as honra~ dessP 
posto e não· "Vac além disso. de modo que os cnfermciros-m.6-
rcs segundos tenentes graduados ganham como se fossem 
sargentos-ajudantes. 10 seu cargo, porém, o a necessidade de 

. so fardarem convenientemente, . convivendo n0 ciroulCI da of
ficiaes, dão-lhes uma representacão que um sargento.:.ajudilll-
1;.~ não tem posses· para manter, do onde se deprehe.nde perfei
tamente ser insuffJCionte a sua remuneração actual,. · · · 

Deve-se,. além disso, tem cm· conta a ·quanto de esforço, 
. lrLtm.anidade \~·abnegação encerram esses vinte annos passados 
no constante e ingrato labor de tratar as doenças mais insi
diosas, cujo contagio deixa sempre a sua marca indelevel' so
bre ·O .enfermeiro que f.EIVP contanto dircctCI com esses morbns, 
combatendo-lhes· incessantemente. 

O enfermeiro. depois de tão longo estagio nos hospitaes, 
6 sempre um condemnado, pouco lhe resta da sua vida, intei
ramente dedicada aos seus semelhantes. E' fatalmente o fim 
de f.od.o. enfermeiro contrahir uma doença contagiosa, que lh<' 
ni'fligirá n velhice promat.ura. . · 

Assim, sendo, não é demasiado o que solicita este projecto. 
Ellc servir1í apenas de um amparo para a velhice desses no
bres e .verdadeiros servidores da Pnt.ria, pois são os sentinel-· 
la·s ela sa~tdo dos nossos soldados ·e officiaes. · : 

. Demais, a medida .aqui i·nsorta vem dirimir diversas ques
.f.Gos que se levantaram em vista ela situação especial cm quo 
S'J oncon!.rarn os nnfnrmeirof.l grnrlu:vlns 1\111 eegundos tenen
tes, Dosr.a snl'f.~. fiear·;:t a sua síl,tHJ(ifiO rlcfinidn, não dando 
rnargem n int.crproiMÕr!s ontras sempre prcjudiciacs 4 bOa 
c:;r•cli~fin :ans rl'gnl~mcnt.os 0 ordens, .. _, 
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O :>ugmenlo do despeza é apenas virtual, pois uma vez 
postas em execução as det'erminacões deste decrtllo, cessará o 
abono de elapas a que teem actualmente direito esses enfer- · 
nwiros, e, ainçla mais, bem poucos são os que conseguirão au
ferir estas vantagens, tat a diJ'l'iculdade com que os enf~>rmei
ros ·attingem os trinta annos no.. exercício de tão penosa pro
fissão. Pelo que se verifica a~ora, podcr-se-ha aquilatar a 
veracidade desta affirmaQão. Existem apenas quatro ( 4) en
fermeiros, no Brasil, graduados em segundos tenentes, com 

. mais de 20 annos de serviço . 
. · 'Sala das sessões, em dezembro de 1922. - Irineu Ma-

chado. 

Onde convier: 
Aos ministros do Supremo Tribunal 1\Uut.ar, procurador 

geral, auditores e promotores da .. TusLiça Militar, fica conce
dida a seguinte graduação honorifica: 

Ministros, a graduação de· general de· divisão; ·procurador 
geral, a de general de brigada; auditores da Capital Federal, a 
de coronel ou .seu correspondente, na Marinha; promotores da 
Capital Federal. a ele tenente-coronel, ou seu correspondente, 
na Marinha; auditores e promotores dos Estados, a de tenénte~ 
coronel e majoJ', respectivamente. 

Justi/ica~ü.o 

. Esta emenda encontra :iuslificativa nos .precedentes le~ . 
gislativos e na t.radicção da nosso direito militar. . · · 

Desde o alvará de 1,s de fevereiro de 17'fi7, que se manteve 
durante o tempo do imperio' e éontinuou, sem solução 'de con
tinuidade, 110 regimen republicano, revigorado pelo decreto 
n. 257, de 1'3 de março· de 1890, os auditores gosavam de gra
duação militar, como jllizes militares, que eram e continuam 
a ser. 

A lei orçamentaria rlo 1·9•18, cómprehendenrlo a necessi
dade de extender taes honras aos juizes militare,s de 2• inslan
cia, conferiu aos ministros togados do :Snpremó •rribunal Mi
liLar a graduação ·honorifica de .general de divisão. 

Justificando a emenda que foi ~:onverlida na cilada lei d~ ' 
1918, assim se exprimiu o Senadot Pedrosa; seu autor': 

«Taes jnizcs são e não podem dr.ixn!' de ser ass'Cil!êUJUdos, 
. no sentido da lei, aos militares c tanto que respondem nos 
. crimes funccicinacs de caracter militar perante seus pares. 
Tantq assim silo dles consi-derados, ,qua no regulamento quv 
baixou com o decreto n. 1i.H6, de 20 ct·e janeiró ele 1015, 
enumerando as peosna~ qtlc IN'tn rlireil.o Ji eontincncia, na lel.
,tru. u, do n. 5., rlc modn inrli;;l.inel.n, se diz: ministros do Su· 
pl'emn Trihtmal .. o que 110.111 rletnonsl.ra o t·oconhccimcnlo La
cito da ,;ua g'!'tllluru;ão ilomq·ifiea, d:mdo ainda o arl ... IOG do 
regulamenl.n que haixau ~nm o dPct·elo do 10 de, fevereiro ele 
1915, n esses mcs,m•s .inizc•s umn. ordcnanca.» .. 

Do cxpost.o, po1~, ~1: ve que 1t1~ mm1~rt·o~ c audit.ores .lu 
gosavum da graclt.uwfto milila1· o n nr-cessidadc ele mantel-t\ o 
de tornnl-n cx[cnsh=u nos domais i\mccionarios ela justiça mi-



!il.ar, se impõe pela propria natureza de 5ua,s funcçõos e pelo 
me.Jo cm que v1vem. 

Sala das sess•ies, ~~ d11 c!czr.n1hm d·~ Hl22. - Godo{redo 
Vianun, -, .fosd t: usu/1 i o, ,, ...... 

Arl. 1." O C:nhincLe Central de Identificação d:JJ Guerr~ 
tur·!l um auxiliar do diroclo1·, eivil, que. substiLuirú. il.quello 

'ruuccionario cm seus irnpcdimcnlos. 
l)arag·rapho uúico. O Governo nomeará para esse Jogar 

um sargento aggrcgado Oll 1.1,ddido que este,ia prestando ser. 
vif;os a essa egpecialidado teclmica, sendo ap1·ovcitado o mais 
antigo no serviço, c, cm igualdade d c condições, o quo tiver 
mais tempo de serviço. . · 

Art. · 2." O serviço· ele phoLo;:raphia tambem será exer· 
ciclo por •civil, devendo o preenchiiTlcnto do loga,r ser feito nas 
condições acima referidas. ,"'' • · 

Art. 3." Os vencimento~ dtJ primeiro serão dtl 5:400$ an• 
nuaes, o os do segundo 4:200$000. 

Ar L, 4." F.icam abertos os creditas necessarios ,, 
Art. 5," Revogam-se as disposições em contrario. 

I . o :I 
i..:Z~:ll:..-

Justi{icaçtío 

O director do 5crviço de Identificação do Exercito-, não 
tem um -substi'tuto, pois, os seus auxiliares são sargentoa de 
l.r'õpa, .sendo o director substituido pór ~ressoa designada pelo 
ministro». · · 

Ora, no Ministerio da Guerra, nãu existe um technico, ti. 
não ser os auxiliares do serviço de identificação, que possa 
ser rlo5.ignado para substituir o director, e um sargento não 
podcl'á cxercor tal funcção, pois, não póde entender-se com 
um g·mct•itl, a qncm está subol'dinado o Gabinete. 

Quem o ministro designará ? Um ~fficial ? Um funecio
naJ•in civil ·sem o preparo leclinico necessario ? Nomeará um 
estmnho ao Ministerio ? Pata receber por que verba, quando 
o clil'cctor estiver cm serviço externo, ou em férl~;;, condi
cõcs em qno não perde a grat.ificação ? 
· Demais, os funccionari-os existentes nos diversos minis
tcrios, a,ptos paru esse serviço, são tão raro, c o serviço· é tão 
intenso que ao Governo seria diffici! encontrar um substitu-
to, com acima ficou dito. · 

Quanto ao phologl'apho, ,justifica-se plenamente a, medi
ela, porquanto um sargento está sujeito n transferencias, ex

. elusüo, n el:c., o que cl~!feJ•minur<i pre,iq ir.o para <l servico, o 
que niio aeonteccrú sendo feito pOI' eivil. que ~6 serú. dclle, 
1:0 modo especial c que ~{i r!cpcnci•J do ·ma condu~ta. 

O phol ng-rnplw poclnrtl, sim, ter um njudant o, sargento, 
qnc o su!Js!.i lu i t·:'t. Quauf.o :í parlr• l'inanceira, cumpre assi- • 
~·nm• que a cle>~lll.'r.a niin Sl'l':í nugmrllf:~tla uma vr.1. aproveita--
dos sargentos UIJ'f.:l'eg-rulos que, nlrm. de soldo, ~\'atificuç.üo e 
olapas, vestem t•oupa ') •:al1;uclo .rnrnceido pelo j~stndo, sendo 
essas clespczns unmlla::~s com oxclus(ícs rlo qunclro ele sar., 
gentos., · · · ·- · • · ,. -·~ 

(/ 
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OH acLuues sargenLos que se cnçonlJ·am n~s n~n~içü.e~ e:d.-. 
gidas pelo àrLigo -t• são: um primeiro sargento qu<> vence lin· 
I;~ualtriente 5:244.$, e 'um snboundo dito com 3;600~000$, além • 
das pracas ae fardlimf~nt.n que lhes .ni\o serão ma;R, abonada~. 
pelo Estado. N·ão haver(!, pois, augmento do de~p~z~. . . 

Sala das Com.miBsões, de dozemiJro de i92'l. - Af(ons~ 
C amara o . 

. 'I . ., 

· ·verba 7: . 
~ Onde se diz pórteir:J do Laboratorlo M!Utar de Bacterio. , 

· · !o~;ia, se rl iga alrnt;)xari1'o. · · · 
·,,' 

O R I G I N A L 

... ' ·• . I 

·- '.' · . Jv.stificaç~r . · 
. • ' .) ' ' •' ' . 'I ' 

· De toda~ as repartir;!il's do Ministério da G ~; e~r~ é a unicil . 
}Jerfeilamente.·ilütoi\cmlil''i> ·tambeitf ·a unic<\ rrit q'ilo os seus 
funccio,narios nll:o gosam c!~ graduações mn:t:trf.~ ... ,. . . 

. , ·. ·: ~~ pii'rtnnto :uma questão de plénli. ài~Uidade a· concessão 
dilRsil. ·regá~ la. a' ~a4uar;~(\ '.'mili.ta~ •. , t~~~q· mais· qt~anto · de'ssa 
,concessão não. resulta· om1s · algum. ·Piir.lf .a F,azends. Nacional, 
antes pe)ocontraeto .vi~~J como peRsbal' será c.hrl~llrlo ·a usnr 
c ...• fardan:ien,to t'espectlvo . rom . vailta\r:lm .Pa:t'a Tnt i~r •. dencia· dn 
'Guerra · onoe se fornéceriio ·. . · · · . · · ·· · • · · · ·· · •: . ' •''- ' \ . . ' ' . ' 

· . ·Sala das Sessões.~ 23 do dezembro de 1922. '- Irinau Mà-
c~ado. . · · .. · . .. ·. · · · · ·. ·· . 

·. ·. '" 

'C!'lleaio Militar 
Onde · cohvier: 

··Art. . Os netos do~ officiaos, effectJVos, reformados e ho
nornrios do Exerc-ito, Arm!lida o classes anriexas com servico 
r. a campanha contra o ~avei·no ·do· Paruguay,·.·terã() llil'eitõ ·á 

. ~ 

' ' 
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gratuiqaqe quando já. matriculados nos coll'Jg!M mílítares. Os 
qu~: ainda nãp· o .. estiver~;~m, mas a favor dcs Qt'i&.es ,iá~ existir 
requerimento; de matricula e prestado exame dtl admissão no 
qual hajam sido &pprovados, terão tambem direitO. á .mesma 
~a~uid,l\de;· ihdependellte·~ ~ovps oxam~~· de '!!OVa .classifica-
lião c de outras forJna!Jda.or.,,, · · . . .. 

·, ,· ' ' ,· I . ', ,. :-, • ' ' 

Justificação , . 
·.' . . 

. · 6 ~àsumpto é ~muito conhecido pelo. Se!Uido e já ~iz, ainda 
este ann·o, da tr.ibuna. do .Senado 'üma Johga ju~tificaç!to desta 
emenda·; ·. · · : · · · · " · · · · · · · · · · 

·. · ·· Salá das Secções,'-23 ·.!e dezembro da 1922. ·- Jríneu Ma- . 
('hado. · ·· '·'·' · .... ,,:;·\··· ·· ·::. · .. ·. ' · · '· ·: ·· ·. 

M U L T I L A D A 

', -. 
I 

lei, que visam O rejUV~· .. 
.. e ~e .. só.Uvera!Jl 'étfeito · 

, . . o prazo. de se1s :mezes, niio ha 
•. · . ··· . '!Jl~SÍJIOS · dísp~si~~viis reviso-: 

. , ·.para o. . annQ vm~ouro •. · ··. · · · · · 
' , . Sala das sessões, 23 ·a~ ·dez~~b~o de •1922 •. .- I~neu' 
Jt[achãdo.·' .. , .. ·· ·. ,· · • .. · ·.· ... · ··. ,._ .. 

. Onde ·eon~ier: . . ·· ·, " • . • · , . '· .. . . 
· · Fica e:i:tenslvo aos amanuenses· d~ primeira olasse e sar- . 

. gentos . ajudantes do Exercito, . sein ·. augmento de despe~a, . o 
paragrapho unioo do art, 49 do regulamneto que bi\ÍXI:),U COm 

:o .decreto n. 476.de 6.de agosto de 1891... , · , 
· Sala das ~éssões, . de dezembro de 1922. . ' 

. . '" iusti(icaçao 
, . . , . . ' ' I ·~.· : .: , . 

· .. · . · :Os enfe~méiros móres .de · áccOrdo com ó artigo 49 da let 
. que baixou com .() decreto\ n. 476 de 6 dá agosto de ~891; U

nham a sraduaoão de primeiro s:argento, quaild'! sery!~d~ no 
· Hospital Central do Exercito e a de segundo, quando servmdo 
' nos hospitaes de 2' ,e 3' classes. ' ·. · · 

... · De. acollrdo com o decreto· legislat.ivo .n. 2 .• 232 de 6 de 
janeiro; P.assaram o . ter a gradunQãO de sargentc11 ajudante . e 

.... \ 

,' '-'i 

\ 

.f 
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primeiro sargento, o finalmente, à de sargento ajudante, do 
accôrdo com o artigo 33 da lei n. 2.290' de 13 de dezembro, 
tudo de 1910. 

. Esses enfermeiros, de accôrçlo com o paragrapho ·unigo 
do arUgo 49 da lei ·lt76. de 6 de agosto de :189:1, terão e. graduação 
de seg~ndo tenente _(alferes) quando completarem 20 arinos. 
de· serv1ço.. . . , , , . ··· 1· ·l·f..,,;jlj 

Uma yez que os enfermeiros móres teem a graduação de 
sargento ajudante e tiveram os seus vencimentos augmenta
<los, com a -uUima tabella, na mesma importancia em · que fo
;ram os dos'.sargentos ajudantes·e amanuenses do Exercito, 

· !POr sérem assemelhados em graduação; é justo que todos 
-aquelles que teem a. g-raduação· de sargento ajudante, gosem 

. tambem das vantagens do paragra,Pho unico do artigo 49, como 
gosam ·os referidós onfcrmciros-: . . . 

Vê-se, portanto, do exposto que os sar.gentos ajudantes 
-enfermeiros móres · teem si LP. . contemplados -em todas melho
xias que: attirigem. a essa f ,, ··uação,. ficando porém, em supe

. rioridllide .de condições dos·· tlfuais sargentos· ajudantes, quan
. to ao tempo .de serviço, que .-· a graduacão de segundo. te-

~-"··· ___ ,... __ ....,.._ __ .., .• ;.. . .;,..~eli?.;...,·.,, .. qM·,;;,'Qda-pUIQ.iiPVI&iiiaqaq--'""' 

. ' 

O R I G I N A L M U L T I L A D A 

I· 

·feitas, a se 
. equidade e não 

to de odespezas; é uma de recompensa 
ao servi{IO· militar 'durante 20 annos; é 
:premio, pelo tempo de serviço prestado o me-

. nor augment.õ· de vencimentos: .não é uma nova ; é apenas 
;pOr em equidade. os direitos . adquiridos, quanto 1ao tempo de . 

.. . servico en~e os sargentos ajudantes do Exercito e· seus as~e-
millhados~ · ·. ·. · . . . . . . · 

Sala das sessões, 23 de dezembro do :l922. -. Irinew 
Nachaào.· ' ' · -. · Onde convier : . -

Art\ ·. · Nas circumseripcões judiciarias militares 'que 
· ('.omprehendem divisões do Exercito.e.tiverem mais. ~e :lO uni-· 
dades fóra da séde e nas quaes só:'.houver um aud1tor e um 

. r.romot.or, poderão es~es, convocar os-seus respectivos supplen- . 
te .e ad,junto; · 

Justificat~ya 
. Das · Qtlatro clrc.umscripções · que comprebendem divisões 

elo Exercito-· Rio·de Janeiro, Suo Paulo e Minas Geraes, só· 
monto estas ultimas teom um auditor o um promotor., · . 

': 

Q ,• 
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D~ssa · deficiencia patente do quadro da magistratura mi
litar nas citadas circumscripções, advem grandes difficuldades 
(t destribuiçiio da Justiça. · · 
· .. - ~rincipalmente· na s• circumscripcão ·(São Paulo) essa!! 

. f'lil'í'iculdades crescem do vulto, porque essa circumseripção 
' tem presentemente, 17 unidades (não computado o serviço da 
· Marinha) dos quaes 16, estão fóra da aéde, destribuidas pelo 
· rlito Estado. . · · ' 

· Accresce a isso que, ao contrário do que se observa nas 
divisões do Sul (Paraná e Rio Grande) as unidades da 2' ·re-

. siii!l ·e· 8' circumscripção teem sempre officiaes superiores, de . 
modo que os .co~sellios de justiça teem de ser constituídos na 
~éde. de cada umdade. · . . . . · ·-
- , O rcmedio mais efficnz para tal sjtuacão seria o augmento 

c. o quadro. · , · · . · · 
· A situação financeira actual que .não permitte alarga

mento, nas · ilespezas, · não. aconselha, porém, a · arlopcão desse 
remed1o · · · · · · 

A uÍiica solução está, pois, na acceitacão da emenda acima, 
que. sem alterar aS' dotações respectivas e ·restringindo as con
-.,·ocacõe!i, apenas, aos casos .de. affluencia de serviço, ·attenua ,· 
os effeitos'da mencionada situação até que o Congresso resolva, · 
legislar definitivamente sobre o assumpto. . · ··· . : 
· · · · Sala das sessões, 23 de dezembro de 1922. - lrineu· Ma-· 
cilada; · . · . · · · · 

. ' . 

. Accrescente-s.o onde convier; . / 

. Art. . Tendo o Laborato~io Cbimico Pharinaceutico Mi
litar sido equiparado ao Hospital.Central do Exercito pelo 
art. 69 da lei 3 ,454, .de 6 de Janeiro dé f918, e este ultimo á 
Directoria de Contabilidade da Guerra, quanto ás. disposicões · 
· lnstantes dos ·arts. 6, 18, 20, 23; 24; 27, · 2S; 34 e 35 do regula
mento desta ultima repartição, aobando•se, ·pois, equip,aradas 
nas vantagens. enumeradas nos citados· artigos,. essas tres re~ 
particões ficam, para todos os .effeitos.- igualadas as vantagens 
do .pessoal titulado dos dous primeiros estabeleciméntos ás dos 

, funccionarios da Directoria· da: Contabilidade da .Guerra1 nos 
t.f•rmós que se seguem: o secretario (antigo es"ripturario1 e. o 
agente· despachante. do Laboratorio, ·aos chefes' das sub-dire- · 
ctorias ·. da Contabilidade de, Guerra; manipuladores de pri
meira classe, arcbivista e escreventes de 1 ~ classe· do Labo~ .. 1 

~ratorio, aos, primeiro$ officlaes dá ·Contabilidade; escreventes. 
r manipuladores de segunda classa do Laboratorio, aos segun
do' officiaes ·da Contabilidade;, manipuladores de terceira 
classe do Laboratorio aos terceiros officiae~ da mesma Dire-

. ct.oria da Contabilidade .da Guerra, abrindo o Governo creditas 
rJàra o seu immediato cumprimento e fiel observancia, caso a 
despeza result.ante desta disposiQão, não fôr,· por qualquer 
motivo, ·incluída na tabella respectiva deste areamento,, · 

. Paragrapho -unico. O pagamento das vantagens da e~ui- · 
· raraoiío resultante .das leis citadas e de que trata este artigo, 

cladas as condições financeiras da Republica, será feito apenas 
a contar' de 1 de janeiro de 1923, de modo que os funcciona~ 
rios das .duns. citadas repartições, __percebam, no exercício de 
1923! as mesmas ,vantagens que estuo sendo concedidas actual~ 
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mente aos funccionarios da Directoria de Contabilidado da , 
. Guerra.' · · '· 

" Sala das sessões, 23 de dezembro de i 922 •. - Irineu Ma~ 
cllado. . ., '. · · · 

Justificação 
1 '' ' ,, i' 1,. •• 

.I ' 

· Não se trata, ·na presente emenda, de um· augÍnenti:r de · · 
vencimentos. Absolutamente não. Trata-se . tão sómente de 
tornar •efféctivo ,úm augmento · jd determinado pelos disp'ositi.: 
'lios le,g~s ·na.. e7J!4ndà ·o 'priínei~o ··dos; 9úaes · equipa~u.·o · IJa• . 
boratoi'!O ·. C)ümu;o • ~har!flaccut!C!l.'Mihtl;\r •ao '. Hosp1tal: Cen-' 
trai · e o segundo este a·· Contabilidade,; ·collocando · po1s, no · 
mesmo nível, as tres reparticõe~ (Contabilidade;: Hospital •;e 
Laboratorio); a emenda visa. tornar explicito um augmento 
implicitamente já decretado. ·. . · · · . . · - ... , ,· .~. · , 
. •'"• Estilo'. emenda· é·,r,eP,rO(.I\}~ção inalteravel (excepto o'para
grapho ·.unico) ;da que 1 fo) apresenta~a no orçamento. para · · 
1922.-. orçamento vétado pelo e:x:;.Pres1dente. As Cammi$Sõés 
<1~ ]finanças,. t!lnto do ~ena~o · como .da Camara, for4m lMia• 
nur~e~ em rec,onl~eçer a J"'sttça1 d~ que .. essa t~menàá dtspun.ha, 
E o Sr .. Ep1tac10 Pessóa,, l'.ei()rmdo-se a todas .. 'as med1das 
jlllgádas por S. Ex~···contrarias' !l' Jí.istica,. silenciou, 'eh~re-

~ tanto, sobre essa emenda, o que prova te)-a ·achado razoa v e I e 
justa. ·ou ando o Congresso votou a lei dil eniergencia, ·essa 

·emenda· foi ·reproduzida, merecendo' parecer • fav:oravel' e . una
nime . da . Commissão de Finanças desta Casa.. Ficou, . ent~:ll- . 
tanto, combinada, á ultima hora, que todas as ·emendas dessa 
natureza, ~eriam .afastadas dessa lei,. par~ a sua· passagem 
rapida nas duas Casas do Congresso, reservando-se a reprodu
ccão das mesmas para, a nova lei orç.amentaria, que é 11- · que 
ora se discute. · . · · : . '.· . · . "· .. ".· ·· 
. ' · .. ~.i o. :(.'loi)gres.~o ~a11ignal. n~QII. teve a oppôr. aos de~~Jjos .e . 
asp1raÇões da m11,10r ~arte 4C!B ~mpregJ1dO$ do· Laboratpl,'IO, Chi" 
muJo .e J?.har:maceuttco · \\IIhtay;. ante~ rtlconlleceu · e~hcita
mente fJ. JUShÇa dessa · P.rete~sa~, ,vot\\ndo a emenda agora ré'- . 
produZida, ,.o Sr. ~re~1dente · Eplf.aoto Pessoa tambem , reco-
11he.o~ni; e?'lbor!J .de W.!Jdd im1J!icftõ, .~que tal!~ .f~nociO>I)ai'ips 
phllteavam uma ca~sa .Jtista, tanto"ass1m ·que; 01tandó nas suas 
râzõés de •véto'• d{i,' lei . orcâínerttaria; . diversas outras· ·medidas 
da' ·.referidá le'i, ··sobre vencimentos, que· • considetdli exile as!:.. 
vos ·e áberrantes das i!Qrl:nas··cte·justiça;~não·escreveu ·uma ..,,d 
palavra' relativamente' a e·menda. v'ictoriosá'' sobre o Laborat6-

··ri01· :··: ·.,· ··:··:,. r·r: .. ~ .. ~ ,..::··:•• ·· .... ·.< '(-' ,''~. '·.·· • ~~ .:. •.•• , 

· , ,, · · ·A. emenda agora de novo· submetti~a ·d vota9iio do· Con- · 
grasso Nacional· (pois que· este já o examinou e' JUlgou: digna: 

... · de approvacão; e~· deze!ll~ro. dq a~no pàs~~do: e· por.:oc.casião 
· · da votação da. le1 ·de emergenc1a}, como~ J~ fiCOil' d1to, . nada 

mais visa que tornar. ·effectivo• um·. direito. já · assegurado. · 
Mesmo, porém, .que' ·se ·tratasse .de .lim direito 'no:vo; agP,ra, · 
porventura instituído,· na m~dida. proposta·- mesma assim, 
deveria .a emenda ser. approvada;- liaseada;_,como ·está no:·pro'
prio criterio pre,..estabelecido. na Con!missão · de Finanl)as, 

· desde. o anno passado.. Ora, si a emenda mereceu appro:vaQãO 
de dezembro de 192:1 e,em:meado de .:11!22 +agora .com maJOr 
razão, deve ser approvadn, . pOI'que · o p·aragraph'o unico, não 
existente na eme~;tda primitlva•·estábelece· que· o paga~ento 
seja fei-to, não da data da equiparação; e sim de I âe janeiro' 
de 1928 em .deantc. O direito dos funccionarios refeddos, 

. abrange o por iodo anterior; mas a omenda agora modificad,a ' ' ' ·,' ' ~ . ' 
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dQ. accôrdo com esses funccíonarios restring·e o compromisso · ·· 
do Thesom·o ·ao pagamento do presente cm deantei' lucrando, 
pois o Estado· ·as· ilnportancias que teria .de ·desembolsar, de 
atrazados. 1 • • , • • ' • • . • • • . 

. . Convém accentuar mais. uma vez, que não lia, ·aus:mento 
do despeza, pois se trata de maioria já resolvida pelo Con
gresso. Ao contrario, a sua adopção trará dimil'\uição de des
pezaí desde que os interessados abrem mão de vencimenLoa a 
.que' tinham direito; desde' a data 'da cquiparacão. . '·· 
: • ·· A Camara dos Deputados· ,iá acceitou umà emenda man- • 
dando incor~o.rar· ·~ augmept,o da. tahlllla · LY;l'a, aos vencimen-
J.os dos proi'e~sores do · MmJsterlO da. ~u~t1ça, ·allegando, não 
haver: accresc1do ·de 'desp'eza, desde· que Já' esses professores 
recebiam· a importància global. a que ficavam. elevados· os seus 
vencimentos. .- ·. · .. . . .. . • . · · 

E' o caso· ·aos fiinécionarios de ·que t~:atti ·a.· presente 
emenda. ·-- .,. . ~: 1 • ..• ,· 

A emenda pratica um acto de.jusLica; o accrescimo.cori- . 
stante do paragrapho unico, mostra o civismo desses serven-, ' 
tuariQs, 'abrindo mão, de; importallcias a que tiqham direito -
direito. já assegurado podei. ... "· ·. • · ·. ;; · . . · . 
.· . J~ ppr css11 prova .de patrwt.Jsmo, Já J?élos g~andes scrvJ
CP~ que ,.P.rcs~a ·.~ · paboratorlo 'Pharmac~u~mo1 ~. UJa producçuo. 
augmenttr de ahno··á.•:anno, graças· á actJVJdaa\l. d.c.:~eu~ .esfor.-' 
CltdOS. éÓI'.ventunriOS~ ..:..l bbm. merecem eStQS 'O ampar~. e pro: 
tcccão que o; •medida dctermma·. : . ·. · : ' · . · . · · · , · 
" · E',· •pois, de êspcra1· que' o ·Senado, mais i.ima vez, approve 

• a presente ·emenda·. :. · . o : . . . · ' · ·· 
• 1 · Sala das sessões, 23, de dezembro de 1922 .. - Irineu Ma-chado ' .. ' '·" . .. . . . ·. .. ... ·' . ,. .. . . ' .,. 

., •• ', • • ~ • ' .: ; • ' " • • • • ; • ' "' • t 

• 
1 

• Onde convier: · ' 
Ar.t.. ·:·: Ós actuacs supplentcs 'üo nuditor servirão p(Jr 

seis annos. r"· · · • ' .. · · · ·: · • •·•• ··• · ., . 

Justificação . . 

·. · 1A emenda s~pra .é de grande alca~ce. ad~lnistràti~~ ju
diciar!o; P.Orque,: nom~ad9~; :ep~o silo os a()tuae~ supplàntes, 

·.por b1enmo, .sua )substituJono,, f1odo o prazo ~Ie· seu mandato, 
viria trazer. graves ·;embaraços á. Justiça Militar com à etiLrà

. da: de• novos; ·supple~tes, sem p Iiec9s.sario ·: collhecimento da 
.organiz&Qilo JUdieiarJa. e .pr.ocesso m1htar. · . · .. · 1 · 

•. · .·.Ao ·de~ais,. o· GoyC~ntl. n.o' interl,'e)l'n~ ~e dous annos, nilo 
poderái ·.para. e!feitos. de· recondticcllo, · ayahar o gráp, ~e· c,om
petencJa techmca do supplente. . · · · ' • . · · ·. · 
: >Sala dâs:sessões; 23 de dezemliro dé 1922. -· Irinéu Ma· 
chado. , .. · . ·. · ·· · ·· ·,.·• ·. · ·· · .. · · . ·· , .· . 

I . -Ohde convier : 
ArL .. ·.· · Fiêam e:d.ensivas · aos officiaes da Guarda Na

Jional, ·que· servem nas :Juntas de. Alimentamento ·Militar' 'é Re
visão. e Sorteio· ás '·vantagens cdhcedidas· ·aos offlólaes' da · 2''li

. ilha .do Exercito; de ilccôrqo'oom a lettra IJ, do art·. f2 da leJ 
n; 2.29(1, dé'.13 ·cteJiezemliro tle'f9iO.··= s. Ne1'y';· , ' · · · · ' 

, , .• , o • '· I I ; : ~ I ' , ~ ' I , .': ,: : • ' " I '~ ·.. " : · ; •I," ' 

· Juatilicação 
• r '," ,•, -..r, 

À emenda u Justa e estende aos officiaes da Guarda Na
cional qud ·eervem· nas Juntas do Alistamento Militar o Revi-. 

,. 

•i 

\ 

' .'·. "· 

''.; 
I .. , .. 

-·. 

·~· '. 

' ' ., " 

.' 1··\ 
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' ' süo as vantagens concedidas aos officiaes de 2• linha do Excr.; 
CitO, de accõrdo com a lettl·a b do art. 12 da lei n • .-2.2,90, p~ , 
j2 rio dezembro de :1910. · 

. ' 
Onde convier: , 
AI'l. Continúa em vigor o art. ·43· da lei n. '4.242, (!e 

5 d() ,janeiro de 1921, cujo dispositivo deve ser executado na 
vigencia da presente lei,· fazendo o poder com1petente a respe
ctiva nomeação, a qual fica assegurada para todos os effeitos 
a contar da· data das nomeações ldenticas de que trata o de
creto legislativo n; 3.589, de 4·de dezembr·o de 1918.: · . · 

Saia das Commjssões, ·23 cio dezembro. de 1922 . .....:: lrinet& ' 
3Jachado, . · · . _ . . · . . . 

Justificaçfio 

o art. 43 da lei ~. 4 .242, de 5 de janeiro de :192( (Qr .. 
camento da Guerra) dispõe: .. . . · · . · • 

. «Fica ext.ensivà aàs concurrentes que ainda continuam no· 
Ex:ercito, classificados. no.·terco do -concurso para provimento 
do primeiro · postoa do. quadro. de :intendentes,. r.eaUzado no 

- principio do anno e :1917, a vantagem datla· pelo decreto le-. 
·' gislativo n. 3.'589;'de 4 de dezembro' de 1!1118, ·os classificados• 

t.ambem no terco do concurso reàlizado no fim do· mesmo anno 
rio 1.917.:. .. . · : .·· . . .' . · . . " 

Esse dispo~itivo foi justificado· da .maneira: seguinte: · .· 
«JustificaÇão --. O· citado deéreto · n. 3.589 autorizou 15 

Presidente da . 'Republica· a. nomeãr segundos tenente~ inte~-
dentes, nas vagas. então existentes, os dous.' sargentos classi
ficados na. prova oral .(lo concurso realizado na conformidade 

· do que foi lfiublicado ho cBoletim .do ·Exercito,, n. f.U, de fO 
de janeiro de-1918', · . . ,· .· · . · · ·· 

A meaida ct·esse· decreto foi tornada effecUva, sendo' no~ 
meados os dous ·sargentos .classificados no terço do. concurso 

. realizado no fim do anho de f 917 , ·. . .· . . . .. . 
·· -E' de j~st}c~ flUe se exteJYia nos classificados no 'con-: 

curso do prmCIPIO ·no annó as mesmas ;vantagens ·dadas aos 
'classifjcado~ no concurso do fim do--anno, todos de. 1917. · 
. ·. ·.Em 21 de dezembro de 1•920. ·-Antonio Massa (Diario 'do 
Conoresso, n. :1·92, de .22 de dezembro dll :l922,··pagina nu7 . 
mero 6. 23.0), . · ·. . , . • . • · . . · · \. 
· Sobre o mesmo dispositivo a .Commlssão de Finanças. do' 
Scnadó exf.ernou~sc do seguinte modó': . • . · 

cPnrecer - Por equidade a :emenda supra .está no caso 
~o ser approvãda, pomquant.o jâtesteja e;x:tincto o quadr!J d'e 
mtendentes, Não será a nomeacllo'r de· ma1s um nas cond1~õe!1 
de outros ,íá nomeàélos, que dlffioultnrá a modificação radical 
que o Governo tem em vista quanto llo serviço de intendencia; 
o •consta que a emenda, ·sendo ·approvada, sómente a um sar
gento extenderá· a providencia votada para out.ros, uma ver. 
ou e sómerit.ll esse reune os- reqillsitos daquelles. As~m, a 
CcmJmiRsíio rlão se opplle 'á o!Piilrovacão da emenda do Sr~· An- · 1 

tonio. Massn.~ W1:ario do Cmrt.res.~o, n. 198, de 28 de. dezem-
bro r!o 1920, pngma nnmero 6.683) .. · . · 

Como se(vê do e:~.:..posto n emenda,orn apresentada: é umn: 
jttsta medida que .tom poJ:: .objoctivQ unicamente a.s~egura):; 11 
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.execução de medida identica, de evidente equidade, já a,p- . 
·provada pelo Congrêsso Nacional e. constante· do orçamento da. 
Guerra .para o exercidlo de •1921, tornando-se, por isso, desne-. 
cessaria · expender maior numero de razões na presente jus-
.tificação. · · . . · 
· Sala das •Commissões, 23 de ct'ezembro de-.1922 .. -Irineu . 

Machado., ... · . · . :.. .. . . · ·. . . 

...: 
Onde-convier: 
·Art. . O secretario . do Serviço de· SaueafnenLÍr e Pr-ophy.:. 

. laxia Rural no 'Districto Federal, poderá ser 'designado para 
servir. em corn~issão n~s Estados, sem pt•ejuizo do cargo que 
exerce no allud1do servu:;o. . .. ·. . . · . · 

Sala das séssões; 22 de: dezembro de 1Ó22. ·_ I-rlneu Ma· 
c !lado~ · __ . . ··. 

Justificação 
' --·' .. I· _' 

Este- funcoionario .· éstá ·. nas InP.Rmas · condições dos inspo~ 
ctores sanitarios rúraes, cujos direitos ja foram reconhecido~ • 
pelo Congresso (art; 18 do- decreto n. 4. 555, de. 110 de agoõto 
de 1922) ,, · . . .. . · . . ·· . .· · · · · 

Aliás,· esta. emenda-já mereceu a approva~il.o. do Senado no 
corrente ánno (emenda n. 164). · . . 

Sala das sessões, 22 de dezembro de 1922. - ll'ineu lla· 
:chaflo, · · ·· 

Justificação 

Na: .6• circumscripçito judiciaria. funccionam sois audi· 
f.or_es e, só para o. luigamento ~as praças de pr~t, ~eis conse~hoR 
·permanentes· que se . reunem, :dons nesta cap1tal, um em Pe
tropolis,' um em S. Gonçalo, um em Valença e . um na cidade-
de Victoria. . . · · . . · . . . . 

· ' Além desses, funccionam varios conselhos para o processo 
e julgamento de officiaes da. 1• e 2• linhas, 
.. · Nas sessões dos conselhos devem tomar parte, não só os · 
auditores e .;juizes militares, mas tambem. os promotores. El<",-, 
vando-se ·o numero de processos. de praças de pret a urna m•:~ 
dia annual. de 450 a 500 ·proGJss-os, ·njio -é. possível manter em 

, dia o ·serviço sem . que se,ia convocado o promotor adjunto. 
· Não é possível que ·runccionem. os· dons . promotores no11 

· dous conse~hos que s~ reunem diariamente · nesta capital, e 
mais nos conselhos que se reunern nas· cidades de Valença, São 
Gonçalo, Petropolis e Victoria, e· ainda nos conselhos de offi-. . ' ' ' c1aes. 

:. Desse modo, o pr.omolor adjunto 'funcciona dia;• ia Oll ql.m~i 
:diariamente .. As necessidades. do servico exigem o seu compn
rccimcnl.o diario á auditpria. Ellc funcciona, não· sómente nas 
sossõe:;~ ·cto conselllll', como fóra dessas scrssõcs, officia nps auto~ 
e recursos diversos, interposl.os ora pela promotoria, ora pela 
defesa.. · · . · . · . 

Assim, nüo é passivo! fixar os seus vencimêntos pelos dia~ 
Üe funccionarios, como fnz o Codigo de Organização Judi

. ciaria. c Prncesso Jllili1ar. Convocadp. para um processo, o nd-
•.. \ 
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. Jlliitg)lã,o. s~,ru~cciona ii~s, sessõQ~Jlp cqn~elhoi ~o~q fór:a. dt\il .. · 
s~s~.!!~B ,~9 o~~udo,, .~9 .. pr~~e~S:Q! requ.ereij~() .. ~ J)roroóyeJ1d() . as 

, di{l!fellAI!'~. nec~~s~rm.~. á .proyn,'da accu~aciio, e. interpondo· e 
arrasoando oS eh versos recursos. · ' . · · · . . . . . ·. 

Pest'arte, .não é· possível .attribui\'-lhe · Ull!!l. gratificação 
pelos dias de funcclonalliento:.do conselhó;. porque; então,. fi·· 
caria elle dispensado de offjéiar nos recursos e em. todos os 

. acLos que correm fóra das sessões dos conselhos. . · 
A fixar gratificação diaria, como. fez o .codigo,·ter.,.sc-hin 

.de contai-a desde o dia. em que se inicil). o procésso; isto .. é, do 
dia cm quit se dá a cojwocação aw áquelle cm· que termina 
(I processo pelO'·. iieu jilfgàmentó final, . ·independentemente diô 

.numero de ·reuniões dos conselhós .... ·. '· ... , ··. , ... 
o. sys'tema de remuneração, pelos. dias de. seí\vieo, não- só 

. rpbaixa. ó âdjunto â categoria de diarista, co.mo ,póde estimular 
esse funccionario. a promover, pôr todos· eis meios, a' maior de-
mora no andiuhento ·do processP,. · · . · · · · · ,.1 . 

· Do systema de diarias; não resulta economia para o Es-: 
tadp, pois, .q a~j~nto. substitue os promotores ~urante' os qua-

. ,. tro mezes de fériaS; •e nos .outros .mezes; funccwna frequent.e- · 
·. mênte nas . faltas, ausenciàs' e impedimentos dó promotor: - · 
íiliái! frequentes ... ·. · ! . · ..•.. · ·. • ·. · · , . • ··. · · · · · : •: . · .. 
· . Não occorre a mesma. razão nas outras circumscripoõeili 
pórque, nestàs; .o iiumero de 'àuditoréa ê igual ao dos :promo
tores,· o que não acontece na 6• circtinisoripcão, ·.onde ·ha apo-' 

· nas dou~. promotOJ,'f;lS ,para .Sf;liS. -auditDI'es.. ·.• .. , .•. . , . . 
· 'O Governo; cre'àndo o àdjíiiito, não lhe marooú vimcimc>n7 

tos; porque a autorização· que recebeu para fazer a reforma lho 
foi dada com a clausula dê, não .augmentar a despeza. · 

. Esta emenda pbedece ao. mesmo. crHerio da Jei ll\le creou 
os sub~promótores; com a ·oirctimstanoia .de· só • funccionarr:n 

. ~stes na falta oii ·impédimento do:. pretor, ~o 'PIIs&ó: que• o pri
. meiro adjunto dós promotores militíl.ri!s funcêiorm 'quash:jüe' 

diariamente. · .., · · • · · 

:, •' •. '. ~ ·',•l' ·.:.·~ •• •. ' 1 .· . :.·· ~' 
A verba 3 --:: Ju~ti@ Milita?.· ,_ . . . . . . . , . ... , .. ·. . . . 

, ·Da verba de ·t00:0008; destinada a0 pagamento, de'· rráÚfÍ
.caoões aos funocionarios .interinos; .ad. hoc;. etc.;· deduza-se· .a · 
quantia ;de .12 :oooe ~para;.remu.neraoão do ·,t•: adjunto de Pl'tl• 
motor,. 1 o . qtiaJ servirá• .. :t~o· cargo conjuntamente com os do ui! · 
promotores, e por. distribuição.. . •· · • · ·.·. · · · · .. · 
. . •. Si!!~ das áessõês; ~2. ~e dezéni!lró .ã~:Hi22; ,;.. leronvrno 

. Monteiro. .· , · · •. · .· .. ~ . · ··.. · . · . •· . · • · · 
· · · · · tu&tíficaÇ4:o · · ·.. . .... , · ·· · · ~ · 

/ :._ ~-- :·-' ,.':{.'', .. -_: .•. ·_ .1,.:-;. : ·."' ...:·:;>.!-:.::· .. ::.; :-~-- .. -:: __ ' .. ;;_'~.\: .. ':.·,.··:~'· .. · . 
. Os. primeiros adjuntos dos prómo'tcires terão preferellllia :ás 

vagas ,que .se verificarem nas oirlium~crlpções .. onde servirem., 
.. ·;·, .. sala das sessões, 22 de .. dezembro de t922. ,..... Jeronvmo 
Monteiro, · · .. · é ·· •·· 

I 

. " ús actua~s ófficiaes· dõ Exercito de ·2~ linha, até o Jiosto 
de major, inclusive; podem ser transferidos para os quadroe 
qa reserva ~e 2• .classe do Exercito de f• linha, desde que: . 
•· I ,a); .sejam titii!ados por. ciuntciuer' fll.c.ul~!lde . ofl'ioial O)l 
equiparada do. onsmo superior dil. Repubhca; · 

' 
I ' 
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. b) tenham. sido incluídos no Exercito de 2• linha, .me~ 
diante exame de aptidão com nota de approvacão plena; 
· c) satisfaclim as. demais condições exigidas pelos decretos 

ns. 15.179, 15:185 e 15.231, respectivamente, de 15. 21 e 31 
de dezembro de 1921. · . . · 

' ··'·- '• J ' • 'I .·· 

· ·Sala das sessões, 23 de dezemb.ro de 1922. -. · Jeronvmo 
Monteiro.. · 

Justi{icaçtio 
' . . ' 

· · ;Esta eineiida não tr~z ·auginento de despeza e tem assento 
nos dispositivos do de!ll'e~on. 12.923, de '20 de marco de 1918, 
e. nos arts. '14,''15'1 e21 do dooreto n. 15.231; de .Si· de de
ze!Dbro de· 1921. E',· pois, justo que seja acceita pela Com~ 
m1ssão. . · .. ;.:. · . ·.•· . · .. :: .......... ·.·. .. . . . . . 
·: , , · . Sala das sessões, · 23. de dezembro de 1922. - J er.onvmo 
Monteiro; · · · · · . I . ·•• · · 

. ,. 

~?~de con~ier: . •· :.- .. · .. , ..... ·.. · ... · . . ... ·· .. 
, . .' ;i\r,t ... , ]fiça,:.,relc.vllda; a ,prescl'iP.cã'o em qu~ 'incorreli o 

~hr~nto Aq. c.aPI~a(): Josl! Pmto. de ~ouza, afi1lJ :~e .. que pos~a 
pleitear perant.é -ós. Poderes ExecutiVO ·.ou JudiciariO a nulh
dade do . decreto. que ó reformou. · . · ... s~1~ dàs · sessõés, · 2s · de ilezemi:iro . de 1922 ... ~ 1 eronvmo 
Montetro, , · · · _ . . - __ ..:., .. 

' J usti{icaçii.o 

. . Est~ emenda n~o .·. pret~ride · r~oonri~oé~ ~aí quer. direito . 
ao official .nella referido ... visa apenas. relevar .. , a prescripção 
em. qtJe ten~a' incorrido. o, seu direito, podendo, .em,,cotise,. 
quenc1a, . pleitear .a p~lhdade ·dO· acto que. o reformou. No 
pa~o dos referidos poderes,· verificando a .reillamacão , que pe
r!lnté el!eil fiile_r o.· dito .offi.ciàl;, Julgárem-n'a ·improcedente, 
ficará sem· effe1to o . ac.to .legi~lati:vo relevador da. :P.rescr1pc~o. 

· A ·emenda supra . rot apresentada . por occasião. ·da. dis
cussão. · do · orcâment.o vigente; me11eceildo á approvação. da 

. Commissíto.·de Financas e do Senado~ A. Camara rejeitou-a e 
· à .. Conimissão de Finanças' do. Senado proi!'Oz que ella . tosse 

mantida;· .No.,plenario, porém; o illustre .Senador .•Francisco 
Sá, actual ·Ministro da Via'cão, •modificou .verbalmente .o . pa
recer:· da Commisslio· de ·;Fi.~anca~, P.Or entender que': a ~escas
sez .dd· ·tempo não perm1tt1a ma1s i:lelopgas na conplusao dos 
j)rçlimep.tos .I!.·. que. a. referida 'eine1Jda. poderia ser apresentada 

"' . quando . se discuhs~e Q orçamento para 1923 ~; · · . ·· .. ·. :. · 
, . : · Por esses . ~otJvqs é qe esperaz: que o ll!ustre Relator, 
como ·os demais membros da Comm1ssão de Fmancas; deem, 
ttovamente, seu ' assentimento á presente emenda. 1 

. 1 

Onde convier: 
• -

' :Art. !Fica o capit.iio refo!'mado do Exei:cito, Jorge Joa~ 
•quim da Cunha, considerado promovido ao posto de 1• tenente, 
em 17 de novembro. do 1894 data cm que lhe cabia e~sa pro
:moçllo, por actos de bravura que entiio pr11ticou,. - e isso 
tão só mente para os effeitos. de melhoria de sua. reforma, con
tinuando elle nessa situação· o no posto qn~ lh!l tocn,r na. data 

, I .. 

' 
,.!, 

·, 
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' ' 
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' da presente lei; •Sem direito ás vantagens pecuniarias. atra-
zadas, · 

.. 

' 

. 'Sala 'das sessões, 23 de dezembro de i-9:22. - ICI'Onlrrno 
Monte·iro •. 

Justi{'icação 

o offiiÍial de que cogita a emenda era primeiro tenente do
·Exercicilo. quando foi. ret'ormado 1 compulsoriamente pór de-. 
creto de .2 de janeiro de 1918, • . . . . · , . 
. No perio~o da revolta, de 1893-94, prestou optimos ser

viços á causa da Jegalidade. '!'ornou parte sa.liente em diver
sos combates, notadamente no da ·vma do Lageado, ·Estado do · 
Rio ,Grande do Sul, onde prestou revelantes serviços ,que se 
encontram mencionados na ordem do· dia n .. · 29, de 29. de 

. dezembro. de 'i8!M, do commando. do antigo 6• districlo militai' 
(do generae.:rorge Joaquim 'Santiago) , com sé de naquelle Es-' 
tado (documento ~1. 1.) .- Os documentos ns. 2 e 3, corrobo
ram os elogios pelos actos de bravura' então prat.ioados , Pelas 
actos de ibravura mencionados. na ordem do dia (documente>. 
citado n; t), devePia, nos termos do art.; 13 do decreto nu
mero 1.351, de 7 de fevereiro de .. 1891, ser· promovido ao posto 
de 1 • tenente" n!li!JUelfa éj;loca. · , · ·. . • . · · · · 
· .Entretanto, isso não aconteceu, naturah;nente pelas .preoc-. 

cupações. de . momento, pelo. estado anormal ;por . que passava 
.a Repulilica. ' . . . . · .·· , ·. · .. ··· ·· · ·· . 

Os-actos de brayura que praticou são conhecidos do pmz 
inteiro e com especialidade do Senador .João Vespucio, illustre 
represe!Jtante .do ~stado dp 1Rio ·Grande :do Sul, em cujo s.ólo 
e na ,.villa denommada -,... do Lageado, -,... foram taes actos 
pratica~ os, ·· · · , • · .. · · · 
·· Si a dommissfio de Finanças ouvir a léitura--:da ordem do 
dia, j,á ·referida, e na q:ual vem mencionados actos de bravura 
praticados pelo . então alferes Jorge Joaquim da Cunha, po~ 
certo nfio lhe recu!ll.rá o yoto favoravel, · . ·. ·· · , · . 
. A emenda concede. l-!fll favor,· aliá~ peq~enissimo~ ~an~ · 

dando. que; para os effe1tos. de mel1hor1a de .reforma,, unwa
?nente, a promoção . a primeiro tene~te lhe seja consid.el•nda 
a partir de 17 de.novembro de 1894, data.em 1que deveria ser· 
promoviQo por actos de bravura. . : . 

k emenda :supra foi apresentada por occasião .da discus .. 
são .do orçanieiito vigente, merec.endo a wpprovacão da Com
missão de. Financas e do Senado. A Camara rejeitou;,a e a 
Commissão de [Finanças do Senado propoz •que ella ·fosse man· 

··. tida, .O .Senado. a approvo!l·. ein ple~J!.rio, 'par dous .terços de 
:vot_os,, mas a. Camara. a reJ e1tou de:,· novo,. .. . · . ·' . . 

· Ao patriotismo da Commissão:de Financas:. enti'_ego o 
patrocinio da presente emenda; · .. ,-~·,:\• . 

. - • ' ~ 1,..... . 
Sala das sessões, 23 de dezé1hbro · d'l i922., - Je,•onu:mo 

;lfonteii·o ., •. ~i 
'• ~' 

DOCUMENTO N. 1 · 
. . . 

. ·commando do 6° districto mili'tar, ·ÉstadG .do Rio Grànda 
do Sul - Quartel na1cidade de Porto Alegre; 29 de outubro 
po ·~894 .- O~:dem do dia n. 29. .• . . . . 
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· Publico as seguintes· dispos.içõcs· e qcctn•t•encias pa1·a w-
... nhecimcnto das forcas em guat•niçilo neste· disLricLo :. · · 

ii,, ' -· . . . ,. ' .. ~ . 'li .:·. 
• 1 \1 :: Conibate do L'agoado 

' . 
I.' . I . ,' ,\baixo l.raOSCl'CVO a ,Ot;dcm do dia elo commandante das 
.:.:, :-' .. J'O!'ÇUS ·em· OPCI'RCÕCS !la ZOlla Clliunial C bem assim as l'CS!)C· 

"'· · · · ~l.iv.as\partl!s ·sobre o. ·combale travado no Lageailo a 1 do coL'· 
I. : .:')·6ul!l mez: · · · · · · 
., · ;:r_·:·p·corpmandcí das ·forcas cm ·opera~ões na. zona colonilll do 
I · ·•Esf,adq, Acampamento em .marcha na margem esquex·da do · 
l, . ··rio ~raquary, 2:1 ~e· dezembro de 1894. Or.dem do dia n. ,112 .. 

·\ . ·1 1 .. · Para.· co!lhectmento 1 das forcas sob meu commanQ.o, pu-· 
· :·.: :bhco .o. segumte-: · . ·.' . ·. · · · · · ' . •' .t .• ,, '. ' .. 

(~ , ~.x.: Ca!llaradas! - No Lageado. acaba de dat;-se renhido com-. 
\.·,:· .. )!ate dpr~IIte o4ual ·os defensor~s- da Républica 1portiu•am-se · 
1· ·. )lom.-hermsmo! Era a sua guarmcao composta de 20 homens 
· . :: .. ~llb;;o::b.o~nmando do ali'~rils cm commissão do .28" b.atalhão de 
' ' .'Jl;t.fantarJa Jorge Joaqutm da Cunha. Os ·bandtdos que ataca~ 
;. · ::a•an1· eram ,ein numero de 500! Pouco antes do ataque recetreu 
'··· ,··el(a ila·.Esl.rella uni~ l''lfor~r~ ·de 1~ homens enviado pelo· te-

• 

'frtentc ·do, 13• batalha o de mfantarta Herculano Augusto Gon-
·. ~ç·at\'r.s ·.rJa Rocha; co·ri'lmalidanl.e 'daquelhi. guarnição. A's 1:1 

..:~:,.:·.· )lór;a~· trayou-sc a pngpn ···os inimiggs jnyadjram a.yjllp s··'MSO 

·V .,-·~·· 

O R I G I N A L M U L T I L A D A 

. ·I 

::•·~~'\.., 
·s.:.f~:· ·, ·> . --"'1111i""ITi'll~mmanao-nern"'mtO"i1'111PC01'8-gem~: 
'-;.ii: :,·' ángue frio c extremado amor a ca1.1sa republicana. Seus com-. 
' i.~~,;; :;· ' andados, alferes dO· 13° batalhão de .infantaria José de. Araujo 
.. 1~~·\t: ... éixa~,· 1• surgcnto'lleilor Pereira Maciel, forriel 'Octaviano· 

... ,,. ··Silva Santos, estes do 28• .batalhão de infantaria," foram. 
' : .. :. . eús.'.f~aes nesse mome!llo ·supremo .. Offic)aes e pratas, pois,: .. 
:., 'I·:' .<~mpr1ram seus deveres. Os bons repubhca.l)qs . do J .. ageado · 
,.~·~·<1 llooaram"so, armados, do lado• das ·forcas.legaes c om narll\' · 
:. ;·~. úrail,i' inferiores aos·dous·ltel'Oe.~ da. defesa. elo Lageado .. Um·· 

. ·.· < .. ·• · c !los,, Emilio ·carrard, mot'l'eu combatendo.· Camaradas I· I mi-' 
i;. · .. 'ae'o.\exeml}lo dos defensores do Lageado c tereis annobreciclo· 1 

o,.:·,· · :rai1da.que '~tis e·pr!lstllido o maior servico que a Republica 
\ ·· · ·( e· .. vôs está exigindo -·defendei-a dos empreiteiros orleanis-
.,,, ·.1 as er rio banditismo qm,a deshonram. Viva a Republica! ·-

1tntônio Cm·los Clwcluí Pe1•eira, capitão com mandante.· . 
.-, :::~~';,_·€ommando elo .. cnnl.ing·cnte ·do i3• balalhilo de infantaria, 

.· a':vma da' Eslrclla, 20 de dezembro do 1894: Ao cidadão capi
.· . ã.~~~,i\nton~J, Carlos Chacbú: Pereira,· com!llandanlo ,das forcas·· 
·. · tim·.opm•açoes na zona colomal rio Estado: - Cumpre-me com
.·. ~uuicnr-:vos que ·1io d).a .17 do. C~f!:i!~~o,· ús 10 _\Ipra~ .<!a manhii, 

·, : .. · L.I'S.; .-- Yot.. ~r. .. - . , 23· · . 
. .. •·· I 
. '\1;. ... ' 
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tendo. noticias que a . villa do Lageado ·ia .s.oz:. ataoad81_ PO.ill qu~ 
o inimigo, em numero de ,400 a 500 homens,. jli. es~va atra
:vessando o arro~o Fo~queta,~. mandei immediatame~te .. refor- · . · 

•·· .cal-~ com um p1quete ,de fu praças. Duas horas depolS, tendo .. 
ouv1do descargas de fuzilaria na direcção d~Lquella villa, para · 

, 1 ' olá me .dirigi com toda a presteza com uma 'forca do meu con..: 
,tingente, composta de um official inferior e vinte e uma pra.;; .. 

· · · ll&S. Ao ch,egar na picada dos. moinhos, já nos limitei! da 'yilla, 
· encontramos um piquete de cavallaria inimi~a, de uns vinte ·· 

;homens, mais ou_. menos~ ,que -d,is.pa~ou a·of! primeiros, tiros doa; 
. nossos- -soldados; deixanao ªua sent1nella .avanoada: .uma' oara-
. bina Chassepot. ;Entramos na.' preoa, .· debaixQ dQ ~oro: .ini
go, onde ahi se aohava com sua forca, sustentando o fogo co~ . " 

· toda a. galhardia ~ bravura o intrepiào. alferes. em commf114f. ' 
J oro e Joaquim, da Cunha, commanâflnte do destacamento do , · 
· 28o batalllão de infantaria. No sobrado, situado no ·meio lÜJ, 
praça, ponto de concentração das forcas, defendiam, tambem ~ 
;vil! a, com heroismQ o dedicação, muitos cidadiiorf e a guard~ 
·municipal; Com .11 minha forca e a do alferes Jorge avaJI.Q&-1', 
mos a passo de carga· ;Sobre algumas casas, onde o Inimigo ·~ 
:havia intrincheiradQ . que abandon~am devido ao ;v&lQt do• 
nossos • soldados, que mostraram · o maior . enthuaiasmo •. pel&' 

. 1 c_ ausa .·da: Republica. Fomos assim repellindo .o· inimigo. at~:. 
algumas quadras fóra da villa e. como levavamos. infantaria f 
nro se podia perseguir .á ·maior dis~ancla homens a· cavallci' . 
resolvi voltar ao quartel soffrendo a · for~ sempre fogo_ ·. inil 
migo de alguns pontos mais retirados •. Fiz desoansar ine~. 
ihora a forea, emquanto es'Perava mais dons eunhetes de mu.o · . 
rnio~q que tinha mandado. vit:da Es~ella; e depois de inelho~: · 
mumoiadas as praoas mande~ um. J.ll~ete de. cavallar~-,_GC!m•,, 

: ' 

· · l)osto de· P~Ql\.B da~ guarda . mUDlelpal e de ai~ .• Ciàad4o~f .. 
,sob o commaríào do alfer.es Jorge, •e um outro .de ilifantarlaf . 
dê. 20 pragas, sob. o .commando .do alferes eU) commisslo Joat .. 
!ie Araujo Seixas, ·afim de irem .o i 0 pelo· flanco direltõ .de:( · 
cemiterio · e o 2•· pelo flanco· esquesdo, <Jesalojar um pique~ · 
:in~igo que constantemente fazia fogo para o sobradQ ~ ~11 . · 
qui}.! ·com o restante .da foroa em protecoAO á' praca ... : ... :.. . · 
. · O inip1igo1 que estava carnealldo po.r detraz do eemited9 ::,~: 
tendo no mter1or. do mesmo uma .ve~ena: guarda; ao appron .. ./' . 
marem-se B!l nossas . fQrcas, foi c;Je!Dildo· 81,)osiclio que· oooup · · . · , ' 

.. v~; tendo sidQ ,d.ous, ~o~ens "e. BU!I gua~àG. ~tto~ Jl~lo.-. ~' .: · · . · ·. 
plquUe~~ssa forca foi perseguinM semll~~ fi. i~imig~, .~e: .~~i . · 
começo offereceu fraca ràsistencia:, abandonando .no campo-~ , .' 
armas Minies, .uma .Comblain e mais seis-oavallos· enatllildo.s!Í!Í .·, 
:tendo o'alferes Jorge,.tlli'perseauiçilo_qt4e te:·ao inimiao, ~r-~t ·' 
(lido. o seu cavallo, morto. por iluas ~las, pe volta a forH. . : . 
quartel, Já ·ao ·escurecer, não houve. mais tlros de.ponto · 
para a praca; tendo ao que parec_:!'J o inimigo 1e retirado d · ' 
todas as pos1ções .qlie occupava. !,O dia seguinte (iS), pe~. . 
manhã, mandei . um piq·uete de cavallaria, sob o commando. d. . 
alferes Jorge, fazer um reconhecimento nas proximidade~! :d 

·vm_a_. e este official encontrou, com effeito, um acampamento .. · · 
a. pouco mais de.il4 de legua de distancia, em que havia gran. ·. 
de numero de . barracas armadas. Como lhe ordenasse. qu~ 
usasse de toda ·a prudencia e !Procurasse evitar . embosoadas,l,l , · 
elle. ao ver a acampamento e suas sentinelas, voltou ao quar-:.i .. 
te!~ pois constava estar o inimigo acampado muito perto dai~ 
Yll!~· ~mqua!!tQ !l.!l~ll!i!LY~ 9 me~R ge !~!l~ le~~~ P. !ni~~ 

. . . .·.) ..... 
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acampaôõ tíio proximo, ilôube, alguma11 ,horas ~epoili, PôlJ al· 
, gumas pessoas, que elle · havia passado o arroio :For1111eta e ~e

\1 pois o rio Te.quacy, conduzindo grande numer<~ ~e il'erldos; A's · 
2 horas da tarde, tep.do chegado o contingente do 28 d'infan-

. ·ta11ia sob o commando do alferes··Dutra e nAo havendo mata 
nOt!Cl~B do inimigo; regressei 'com O D,IBU COlltiJ!tente • para . 
. ·esta Vllla. São 'dignos de louvor pela 1 act1vldad~ "'alor .e· cora- · 
gem com que sempre· se portaram o alferes. José de Araujo,. 
Sei:x:as, · i • 13ar:gento: ·Heitor Pereira Mao lei.· ambos deate oon- · 

· Ungente, e :furriel do. .contingente • do . .28'; Oc!!'viano da Silva 
Santos~ O aZ(eret lorge loaquim da Cunha mu1to le df.ttiflgu(u 
pela bravu"a, denodo. e coragem de que é dotado, ,baltando ~,.~ 
prova destas. qualidades que muito lhe honram o (actp, de,. âfl
pondo tlt; tão ·pouca gente, ~rigar com seus solàtitlos· t1a p~aça 
a peito i:iesooberto contra inimigos emboscados e· tambem.:in
cutir no espil'ito , de seus commandados e. dor cidtJIUoa que 
pegaram armas· em defesa da llepublica o valor e a c'on(ümç,a 
quando apenas lhe restava um cunhete de cartucho• que 1d 
·tinha .mandado. abrir para defender a. localidade con(Uinte d 
.sua g.uarda, As pracas dos contingentes do iS• e 28' ba~IMe~ . 
po~taram-:se ciom admiravel. bra~ra e herolsmp1 · · · . . •.. 

. Os muitos oldadãos:que pegaram em ·armas Je luntainente 
a gllaro111 municipal daquella villa e mais quatro pra:oas desta 
deram· provas de muito valor e patriotismo. O Inimigo, multo 
superior a 400 homens, atacou a .vllla do Lageado 'ás i2 horas 
mais ou menos e apezar .da reconhecida .bravura do al(ereB 
'Jórge .não poude .esse o:Uical evitar, pela. pouca forca de.· que 
aispuiiha, o saque na · pharDiacla do cidadlio · Bainho! Anton, 
que é tambem agente do .correio. Tendo sido o inimigo reoblll
sad. a de ~lidas as suas posições, sotfreu grande desastre,_l)Ois' 
teve ·mata. de 32 mortos, contando entre estes o general Trln-

.llade, t811Bnte-co~onel Espl~:ituoso de Mora:es, capttilo Joio Pf!
queno ll um.ma3or. .:r·atferes desconhecidos e levou grande nu• 
mero,.de :feridos, segundo,boas intormagões. Das :nossas foroas 
·temos ·â lamentar ~ morfe do .. distincto· cidadão· capitlio 'Emi
lio Carrard, commandante do vapor "ArroJo do Melo", cabo ·de 
esquadra d~ guarda municipal do l?.ageado, Mandei Lourenço de 

. . ·~ndrade e soldado do meu contingente Lulz Carolino. Tivemos 
· .. ·feridos o alferes Adolpho 1\fard, sub-inteJ?.dente do. Lagea:do, 

soldado. da guarda municipal da mesma vllla, • Cand1do Casa
rio Flores, anspecada do contingente do 28', Adelino Alves dos 
Passos e soldado do mesmo oontlnigente Avalino Eustaquio da 
Silva, os quaes fiz seguir para Porto · Alegre, afim de serem .. 
tratados· no hospital· militar; visto como a natureza de seus 
ferimentos 'reclamava o . maior cuidado. para a conservaolio de 

· auas .. yfdas. 1\faià uma vez triumphou a causa da legalidade! 
Viva a Republicai .Saude. e fraternidade. (Assignado)· Her;. 

· oulano Augusto Gonçalves da Rocha, tenente commandante. .. ' ' . . ' . 
' ·.:1~1.. 

. · Contingente do 28" liatalhllo· a' infantaria .. ~arte. :AÓ o i· · 
-dadão capitão· Antonio. Carlos Ohiacbll ~ereil'!'• No dia, :17 ás · 
. U i 12 hOras, pouco ma1s ou menos, tive notiCJa que uma forte 
· coJumna de revoltosos, composta de 400 a 50(} homens, trans~ 
·punha o.rlo danominado ~'Forqueta",.afim de atacar o contln .. 
'g.ente sob ··meu cornmando, composto de 20 · pracas, .aqui· esta~ 

, J)iouado em def"~a da :v:il!a. Mome~flos depois recebi um re-

i.' 
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.forço de ·10 homens, ,que me. foi e~viado pelo cidadão. tenen!s 
JiercuJano, com mandante da guarmcão ·da Estrella .· F-u entuo .. 
guarnecer as entradas :das ruas. ,por· quatro. homons; alg_umas o 
outras ,por. cinco, travando-se ao· meio dia renhido: combate . 
. A's, 2 horas, o cidádão .·tenente Herculano,. commandante ~o 
contingente do 13• .batalhão d'infantaria, .veiJ.l cm minha pro
-tecção. com. 24 pracas deste corpo, .. assumindo nesso. mommllo 
•a.:•diroe<Jão do. combt.te. ·E' .de meu 'devo.r decmrar-.vos -que 
. .f:odas as pràcas sob .meu commando portaram-se .com ·incrível 
<her:oismo! Aca~pamento. na viJla.d~ Lageado,. 22 'de· deze~bro 

. de •1894·,. (ASS!gnado);.Jorge .Joaqut.m. .da CU,nha, alferes .em 
~commissão·.: , . . : · · · . '' . · . · . . · . · . : ... · · ... : 

. . . ' . , ... 
DOCUMENTO N; i2 : .. .. . . ' • 

, .. , . · ·· 'TELEGRM?HO 1DO''ESTADCj' DO RIO .GRANDE· DO BUL 
•: ' ..... 

• · ·. · ; · · · · 'Lageado· 
I •, 'I ' '' • 

· ·': · ·''Endereço·: Alferes Jorge ..... Rele!Úbrando data ho,i'c, ai.Jra
camos )Jravo ·soldado. ·republicano,· gloria Exercito 'Naciopal.1 

.-·Sau·dal)ões. ·-·Kar,nat., -.: :Virgilio .. - .. Castro•· · ' 
:.J 

!DOCUMES.TO N; -3 ... 
, . ' . : .' . I , - ' .· . ' :• , .' 

.. · • ' · :Attestado -· ··,Nós. abaixo assigriados, .moradores. de. longa 
.·data nesta.vi,lla,' attestamos, muito espontaneamente, 'e só em 
· homenagem u verdade, dos· factos, .de que fomos. te.stemunbas ' 
; presonciaes, ·que,, quando ainda lavrava acccsa, sanguinolenta' 
e morlil'era a revolução· que talou e.ste' Estado do Rio -Grande 

.· 

~~o Sul,. ,de .nort.e a. 'SUl,- :de lésle-.a. o és te, foi, no dia. 7 ·de·. de., .. 
zembro ·de -·1894; esta. villa dó Lageado· atacada. por.tuna ,f!o- . 

·lumna fede.ralista, farto de 400·a •700revolueionarios, bem a'l'., · 
· - ~ nudos ·e. mon~ados; sendo, 'ent~o,. a cPOP,IIIa~iio, heroica ·deno-

.. dada o mtrep1damente ·defe.nd1da })elo. alferes. em. comrnissão · 
... Jbr,ge Joaquim da .Cunha,, que, habilmente, dispondo as 20 

.-Pr!icas.: -do destacamento, ·sob . ;SOU .valoroso co.mmando · e• ·per- , 
tencente.s -ao 28 •batalhão ·de ,mfantaria e ma1s .11} do ·13• l!a- :. 

' talhão da c mesma arma, chegadas momentos' antes. da villa 'da 
. ~ -Estrclla, nos po.ntos mais estTategicos .e .ameaçados;-multipli- · 

. cando.,se'. em activas e ·certeiras, provide.ncias defensivas,. of.:. .· 
!ereceu,- com esses 30 heróes,.. a· mais.· ·dest.ein ida, . indomit,a' ·e· 
crficaz resisteneia á -numerosa. oolulllnaUnimiga, :interce- < 
ptando-lhe a marcha qo ayaneo ;e )mpedinüo inteiramente que ... · 
fosse· o centro desta: VII!a ·mvad1do :pelas forças da. mesma ·co-' 
lumna, nas. quaes ·o ·dit.o· ~lfere.s iJ(lrge e ·os' ,seus ·!JTav,o~. com-· 

·mandados, sempre enoOJ'aJados. p'tllas !)xhortações·patrwlicas. e•. · 
pelos actos de heroismo reveladore.s, ao mesmo tempo; de. no-·· 
lavei capacidade guerreira, tactica e estràtegica. deste seu de
nodado commanndante, produziram baixas .bem' sensíveis, por 
meio de .unt i'ogo cerrado, vivi'ssimo, convergente o nutrido, 

· nlv.ejando· os mesmos adversarias, tanto, do frente,. c·omo ·de 
flanco e repeli indo-os á ·carga de bayonctas dos pontos. mais · 

' ·ameaçados,· tudo isto, de.sde ás 10 horas da manhii até ás 2 
·ua ta.rde, hora em que chegou .então O· tenente Herculano Au., 
-gustq .Gopcalyc~ d!i Rpch,a, ·qu_o; ~ f1:çn.~e ·.fle .21 P!:acas. dQ. 13~ · 
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llnl.alhão, pilrtira da Estrelln, vindo r.ollocar-so· ao !1úl6 dos 
sims bravos camaradas,. intrepidos defensores desta villn. 

' Então, o alferes J·orge Joaquim da ·cunha, .de ncc'õJ•cln com 
·.,o téncnl.c'<.H!lTculano e ;suppr'indo CO!lj a murricão de guerra 
''trazida por ·este official, os· seus valorosos commandnndos. qurr 
estavam quasi exhaustos deste indispensavel recurso; org:mi
zou' .com elles um ·piquete de cavallaria e, t.qmando a offen
siYa, secundado pelas ouLras ·rot•cali do dito .tenente He•rculano,
onceLóu ·a perseguição do inimigo, desalojando-o de posiÇão em 

1 .posiçiio, até. muito além ·desta villa, causando muitas baixas 
. no mesmo inimigo, .que tove. a2 mortos, muitos feridos, in

clusive o· se.u intituhido general Trindade e cujaR foroas des- · 
ba·ratadas e espavorii:las transJ.mzeram· o arroio l!'orqueta · e 
em .seguida. o rio 'faquary. , . . · . . 

\Em abone~ de taos factos de valor c heroismo e. em nomt1 
da 'popul~cã_o. desta ~villa, · ain~a hoje, agradecida. ao alferes. 
Jorge Joaqmm da Cunha, a cuJa coragem, calma, sangue frio 
e .indo.mit~ .bravu;ra,, ú. sua• .mui eJ..evada capacidac.le. ini!i.tar, 

· deve,a félw1dade de•ter~se livrado de tremendo e 1mminent.P. 
111assncre de.uma forte coh.Imna·adversaria;passamos. o pre.simte 
a!. testado,' no qual,.damos ·.todo vàlor moral, cívico e Jurídico,· 
afim de que .po'ssa produzir todos 'os effeitos legaes, quer ein 

' causas ou .a1ltos publicas da admi·nistracão politica·· dci,. paiz. · 
civil ou militares, promanados dos legít.imos orgãos 'd~. sua so
berania, quer em causas ou áctos Pln-ticulares . e. privados, 
inherentes ao ,dito. ·official'. · · ·· ·· ' · · · · · 

· · •· · ·Lageado, ·ta de •outubro' 'de '1921. :_· Francisco-O~ca;r Kar-. 
nlal,1 cor.onel, 'J)omm<anàante da' 51'. brigada·•cte cavallaria da 
Guarda Nacional do Lageado; - Frederico Jasper, coronel, 
oommandante da 46• bt•igada de infantaTia da· Guarda Nacio- · 
na! ·do Lageado, -. · · ~arlgs Fe~t Filho,_tenente-coron'el com-

. mandante do 102•· reg1.mento de eavallar1a da Guarda Nacional "', 
dd Lage_ado,;. .. ~ ., ,. . · • , . . . · ·. . , . . 
· · Affirino ·ser· verdade todo ·a e;xposto;· por 'ter: ouvido contar 

por· diversas pessoas, •que, ·como patriotas, "tomaram .paTte .no 
oombate.referido; , · . ·. · . · · 
. '•Lageado, ·ta· de .outubro de 1911. -'João. d~Oliveira, te

nente.:corone.l '.comniandante do 101 • ·regimento -de· ca:vallaria 
da Guar.da Nacional. · . · . · . , 

Affirmo: ser verdade, por ter <presenciado os ·actos de bra-
vura· referidos. '· . ·.. · 
• ,. ·• t ~o· ·r . · · ·· · , . · . 

. ·Lageado; 13 ·.de' outubro de 1011'. ·-.Amelio .Alves.·de 
Lima, ,capitjio da '51•. brigada· d~. clivallaria da Guarda Nacio-· 

· na!' do' Larreado. · ·. ·. · · . . . . . . . ·. · · · 
· ·· Affirmo serem verdadeiros .os termos do pTesonte attes-' 
tado, por :ter assistido o referido combate. .· · . 

. · .Lageado,' .1~ de. -outubro de t 911. - Nicolau Petl'l/, de.:. 
'legado· 'de· pohma. · · · . · · : .. . .. , .. · · . · 

'Affirino ·a mesmo; data supra. Capitão 'Adolph'u Schl•einer, 
Afflrino o mesmo. · : • · 

. · . if'4\gesdo; 113 qe outubTo de 19.11 ..., Jos.e C. Jio_drigues, 
cap1tí1o da 5.!' brJgada ·de cav.allarJa da Guarda Nác~onal do 

, Lagllado. .. · · . . · · · , . 
'Aff'it•mo o mesmo; data supra. -·Pedro· Euger, tenente· . 

do d10'1~ .t·~gi.megto de caval!ari_a da GU!l~da IN!lciQnal do LI\~ 
gea. o., _ . . ~. 

,'• . 

··., 



•• 
' ~ bem: dlt verda(fe, affirmjj todo o ex}iosto, por ter iluvidó 
de muitas pessoas, que1 como Patriota, · tom11r~ parta no re· 

. ·ferido' oombate. ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
· Lageado, f3 de olitqubro de i9:1.1,, ..... João Miau.el'da'Rosa,. · 

tenente..coronel commandante do i92~ batalhiio de .·infantaria., 
Af!irmo $er verdadeiro o prasente·'··attestado comproba~ 

torio dos actos de 'bravura do alferes Jol!é Joaquim da Cunha, 
pois. tomei parte'no alludido coQ))Jate. :. '' ·. ,' ' ' ' ' '' 

, . Lageado. !Data .supra. -O major~cirurgi4o; JofiQ. Baptista · 
: · 'ele MeUo, actual intendente municipal d_o Lageado. . . . . 

· Reoonheoo verdadeiras as firmas retro de Francisco 'Oscar 
KarnaJ. Frederico Jaeger · Carlos F.ett Filho, ·João de Olivewa, 
IA.urelio .Alves de .Lima, ·Nicolau Petry, Adolpbo·Schreiner, José · 

. o .. Rodirgues1 Pedro Euger, JoAQ Miguel da Rosa e. Joiio '·Ba .. 
p,t1sta de Meho, dou. fé.. . ·. . . . . ·. . 
· . Ein testemunho. da verdade :(e,gtava o signal publico)i . ., 
Lageildo; i3 de outubro de

1
i92i1.'...:. O ajudante do notaria,, 

\llvaro da Costq Mello.,, . . . . . . . · .·. . 
1Nota . ~,g documentos originaes a que se reter.& o. pre .. 

sente impresso ·estão em podêr da Seecretaria do'Senado. ·Esses 
documentos foram publicados por ordem . do iilustra Relator 
do orçümento da (;;uerra, no Diarid. Of/iciaf, de 211 de dezem-
~ro ~o: anno pi'o:x:imo findo:·• ··.: ·. · · · . . · · · . .· . . ' ' ' 

.. -.:... ! '.~ ·., 

-~· ' Otidê cõn~er::· ' '' ' 
.·. ·. ' :Art. : ·08' ailvójíd~ 'dá justioa miUÍ&r, .·ífà ·a· oiroum-. ' 
. ilcripciio: judici~ia, .militar, ficam equiparados• a.os. p~omotoo, 
res da mesma cJrcumscripoiio., . ' .. · 

, I t , , 

. ·. · . 'ltú'Hfliàt;l/i. 
. . . - . I. . . ·, . .. . . . 

·,. · . ·o 'ôãrsG·de- AdVogádo' dá jus'tio~ militàr, creai:lo pelo ·ifê.:.O ; 
·ereto n. i4,'451J, de ·ao de. outubro .de t920, .e mantido! .. pelo 

• decreto n..t5.635, de 26 de a~àto de t922, se :impunba,.pela 
· absoluta neoessidllde que hav1a' de assegurar ãs praoas,,de 
pret meios de 4efesa; quanjio processlàdas por. criine militar. •1 • 

. ,.sem recursos para constituu;ão de .adv.ogados, essas .pra- ,., 
. );as,, não rar~, baldas de toda instruco4o, , eram processadas 
• !l julgadO!!, v1a de regrai; sem amparo Blgum, .contra os. rigo-
. res da. justioa militar, feito, ·por vezes, apesai' de em boa:.:M,".; ·· 
eom .applic~ literal do teXto do Codigo .Penal Milltal"~.·A: . 
creaçiio ·dos . Jogares de advogado . pa~:a': ~asas .praoas, é, · p~is," 
uma conquistai liberal digna de nossli· ~democracia, que· nllcl · · 
podia continuar assistindo ~ alim~tandõ a postergaolo do 
principio de que ninguem pode 'ser:.:cóndemJl&do sem. defesa, 
. . . Os cargos de advogado. siio equiyalentes aos de curadores -
de orpbiios

1 
mBBSas fali Idas, ausentes; etc., lfa justioa local · 

. e tanto a~ m é quoe sr:~uelles, apes~i ~e terem as pattes, que 
vllo o ju1~ · s.eus seus. advogados, a.~ei da-lhes ainda . um 

· para .acompanhar os processos a que< se ®ham atfeitos.. . . 
. · 1!1'' preciso, porém, asseguMr aos· íidv<>gados officiaes . da . 

justit(·a militar, oreados, por lei, nomeados por decr_!!W. do. 
Pres dente da. -Republica, nomeação. pela qual pagam 1mposto. 
~ujeil.os . a responsabilidades nllo . pequenas e J,~enas, a inde
pendencJª ~elativa de que carecem para o cabal desempenho 
llonesto de suas nobil~tan~es i'un~é!l.1 , , • ·• .. · ' ' 

.. 
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tiESSÃÓ EM 23 DE DÉZEMBRÕ Dili 1922 359; 

: · A. tarefa/ do advogadô ·official da justiÇa militar 'é em 
tudo 1gual á do promotor da mesma . .lustica, servindo ainda 
de curador. de ptenores quando submettidos a processo como 
preceitua o ar~. 220, do decreto n. 15.635,. de agosto de 1922, 
apesar de oppostos nos seus· fins. Um denuncia os crimes 
c pedindo a at>Plicacão das leis que os reprimem, e o outra · 
·defendendo a innocencia quando accusada e obdtando excesso 
de rigor repressivo. · . · . ·· _ . ' 

Trabalham ambos· em benafioio· da justloa; a. que servem 
com devota~ento, ma.nte!!do. o equil!br1o ind1spensavel para· 
que esta ·SeJa tão perfe1ta quanto possível; . e assim sendo 
é de . todo mdispensavel fazer desapparecer a anomalia de, 
entre .~funêOões completamente iguaes, :vantagens· d!tterentes •. 
:Assim sendo, não se póde adníit.tir que os promotores tenham 

' seus vencimentos de ·um 'conto· de rl!is · mensaes e os advogados . 
tresentos e cincoenta mil 1 ri! is. · · " • . · . 

r ·'·Qra, .como já disse, as funcoões são, semPlhantes e OS 
fins .. os· Il!Mmos. A equiparaç.ão v!sada pela emenda é de todO 
o ponto JUSta e faz merecer .o nosso apoio. . ' · . 

Sah~ das sessões,. 23 · ele. d~embro· de 1922~. -' IJ'Ineu 
JfaahadO,., · · · · . •. · ·._ , · .. ·. -·. :~.1~ . .t..:~\1.U •~!.:~! 

I .. -cinde cõnvler: . 
.. ·. ~o Poder ExectiUvd approveitara fias wgãs do l• ~lâ 

que se derem dentro do quadro de of<fioiaes pharmaoeuticos · 
do Exercito, os ,sargentos ef:fectiV!JS .formados em • pharmaeia. 
por · egcolas . off1c'iaes e reconhecidas, que tenllam mais de 
doze il.nn:os de·praça'no mesmo Exercito,· Ma conducta civil 
e miJ.itar _ e . mais de .dous annos de serviços profissionaes 
prestados em estabelecimento.s'militares nas mesmas condiolles · 
em que .iá O· foram. outros sar-gentos, poJas leis orçamenta~ 

· rias de. 1917. e 1919 •. · ' · · -· 

'Justifiéàção 

. : A presento 'e·meiida: : tein: õs prece'deiites Justos aliá!i, 
nliortos' com as nomearc<!es do.s entíio sargentos, para o qua:
dro de' officiaes <!entistas, extincto em 1915, por decreto de . 
29. de dezembro de 1917 (orçamento da Guerra, let,n. 3.282, 
de 5 de janeiro de 1917). e para o quadro d~ officiaes me~: 
dlcos, por decreto de 5 do fevereiro de i919. (orçamento' da. 
Guerx·a, lei n. 31.674, de 7 de janeiro' de 1919), por eertfm· · 
os mesmos ·formados em odontologia .e medioina respectiva~ 
mente,· existentes nas .fileiras do Exercito, com mala de dez 
annos de praça, ,serviços . profiss!onaes pre~tados em estabele~ 
oimeilLos militares e boas . coriduotas civis e. militares. 

. São,· portanto. · juatas a:s nomeações dos sar~entos de que 
tratá a . emenda, formados em phàrmacia por eRco1as legaes, 
contando mais. de 12 annos do praça no Exercito e mais de 
'dous r.nnos. do serviços profiss,ionaes prestados, além de tudo 
te em exemplar comportamento e serviços de guerra. E' pDis 

lchegado o momento do. Exercito velar pelo bem estar dest.es 
modestos servidores quo .nas fileiras perderam grande part.e . 
de suas mocidades. os quaes tiveram de apellar para as suas. 
i>rop.rias f,arç'ns empregand'o as horas do folga. que lhe~ dava, 



- ', 

·' . 

/.N.IÜ~ã .DÓ .SÉNAJip 

:1 vida 1lo l'úgimenló, foram naiS academias civis assegurar 
mr.Ihm·el; g·nl'nnlias para o fnturo. · 

. A~. constant.es · prorogações dos concursos feitos para 
Jllmrmaceutic~s .do l~xer()itq, dêsdo 1919,. vem:n · impossjpili- . 

. tr1ndo. assim que .os mesmos ·concorram nM ·nomeações, e que 
•nilo mais ,pt)derão prestar .concm•so em ·vista do novo regula
mlinlo da saude da guerra, que .diminuo de :: amios o;· mn
:i.imo dr:· idade ~~xig!clo nas leis. anteriores, !Jmbora 1os mei!mos 

... se achns.sem garantlClos pela !eJ n. 2. 910 A, de 30 tio dezem..; 
h1•o rle 1nf.l,. que foi revogada pelo referido regulamento, 
: .Conforme se vê . do DoleÜr;l ·do E:tereit.o n. ~32, de 25 

de .. j::mei,ro do· 1.!122, os .mesmos sa;rgentos .prestaram o ultimo 
C·Jncm•so ,·para:. pharmaceutico~ do Exercito (o. qual ·vae. ser 
Pl'Orogado para o nrino proximo) · e .por ínotivos alheios ".ás 
~uas,. vontade~. is lo é, . de <ioenoa, ·comprovada :com atte.stado· 
medico. doixa:rnnr de fazer a ulti.ma. prova (oral).;' lião sendo, 
't:ntrMn.nto, considerados inhabiiitndos em· virtu·ic da. doutrina 
rlo·.art., 2;7: ~;!alei n.~2 .. 232, de .6. de janeiro de BiO~. ~ubliç~a 
11'1 Bt>letnn do ExerCJLo ·n; 44 do mesmo anno. Cu,Ja. prov:l 

· ü Go·JeJ;no · poder.ú'. dispensar ·atlende.ndo o desempenho. dos 
s~rvi~n~ profissiooáes ·que os metimos veem prestandp, · em 
esl.ahelccimenlos. ·militm•cs desde annos, com assiduidade · il 
proficiencia 'ao lado de .funccionarios technicoi . n11 manipu-

. la~ão de ·pharma.cia. -E mais que. por uma· .dispOBicão arca- · · 
· mmitar·ia, é pcrmit.Udo aos alumnos'· da escola ve,l.er.inaria do 
Execito, · serem . nomeados segundos· tenentes independente do 
conilursó, pai·a as vagas exist.ent~s :e que· se devem; tanto · 
Jnais. que a mediflll' órapl'opo_sta nao trará nugmentos d~ de~· · 
pez.!l~. - .. pprque .as J1pmeaco&> ~eríio .llara as. vagas. q)le se , 
Yer1f1r:arem dentro .do. qu·adro, · fl não para quadro· ex:tmcto. 

· : S~Íldo -ein ··pequeno numero. os catididat.os-i'argentos; c9m 
os requisi,tos e tell)po de servico pr,e~tado,,. poncos s~rão os 
1\llC o Governo: tenha de .nomear, na. v1geoma dr,sta le1, 

. · E'alli elas · ~e~scies, 23 de dezembro de 19!l2. · -· Niil.eu 
' Mlwhado. · · 

.:..--. 

Onde :convier: ' ' ~.· · 
Pru::a rna1tricula no .t• anno. da Escola 'Militar fi.cam, dis- · 

pensados dos exames yesf.ibulares,- os -alumiWS• do· ·Collogio . 
PedFo IC que. terminarem·. o cm•so no earrente anno; ,_.,, 
. • Rcvogam;,so 'as· dis;osi,~õcs cm co~trarió:~· · · 

. ' : ' ' ' •' - ·:, •,'' ' '•,:1)' '.' ' 
.Saln.· das séssõos; 23 de dezembro :de" 1.9\22,.'- Vespucio·' 

de AIJreu, ,-. :: ·,\, .·· · .. ·-
Justificá'çlí.ó1' '• · 

' ·' ' :,., .... ,., ..... 
Esla ein'enda ,;isa, equipara;,~;ou :'fuellior, Íwualar as con

d icões dos .alumnos do Collcgiô.t'i<.perl'ro JT, que ·se badhare
lum este ,anno, lÍS dos alumnosi!do. Collegio MilHar, ·Que silo 
d isprJisadoR .rio exame· vos li bular . para'â I'c'l'erida escola; t.an
fo mais quanto o progJ•nmma de ensino do ambos o~ ins-
!itu tos são' idon Li c os. · · · · · ·' · · 

CumJlrc · ainda assignalm• que os referidos · -institutos 
sí'ío' os . unicos officiaes do ()nsino secundario da RepUtblica; 
além d.isao, os· exames prestadOJS · po~. ·.Ciollegi.os Pedro II a 
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.. emss,\â E~~ 23 DE .PEZE~mno DE '1922. G61r:. 

Q\Iililnr tc'em o· mesmo .valor perante toda& as héndomias 
.superiores ·do ensino . 

. Sá la das sessões, 23 de dczembr·o de i 922 .•.. - Vespucio 
de :Abreu. : . 
• i 
• 1 Oudc .convier: 

Art.. · A primc1ra pari e do art. 11}7 a a lei . nume. 
ro 2.921, :rJc _10·15, não. rpre,iudica · ~. f.lireito conferidO avs. 
do-contes dos cslabclecímentos officruc.~. de cn.sino, pelo ar
tig<l ·131 da lei n. 3.080, do i!H6. 

' . 

l!Mtificação 
•. 

' . . ~ . . .• . 

O ar I .. · :!Oi; · aoima. ciLado, .dcfermina .na primeira·· parte·:: 
' ' ' ·- ' . ' . ' .' . 

:· «Os funccionarios civis ou· militares só PCidem ser apo
sentados ou reformados. em· um só cargo ou posto; aquel)o de 
qurr,aufcrit·f!nl- n_1aior .vantagem; el.c.:t· . · 

. (J art; . 't3l, lambem supra referido,. prescreve: . 
. ·-·~· ' ' . . . . . ·. ' . . 

. ·«Aos Jantes· dos· insl.il.utos offieiaes .de. ensino superior, 
· que,· na dula da. promulgação da lei fl. 2. 924, de. 5 de ja~ 
neiro d6' t91:ü, Hnhpm mais ou· dous tercos .. do tempo 'de ser~ 
vi·co. neccssàrio .. á. aposentadoria. integval,. segundo· 111 :. legis~ 

.Jacão quo · então vigorava, serão garantidos todos .os direi~ 
tos dessa legislacão.» . · , ·. . · . ·· ·, . · . . . . . 

· Orii, .. um desses direitos·. (, a· duPI111 jubilacão, decretada. 
pa.ra mais . de um docente dos 1\Unisterios da< Jiustica ·e da · 

.l\larinlha, . mediante par·eceres · favoraveis do consuHor geral . 
· · da· ,Uepublica, com o julgamento final do Trib'unal de. Con~' 

las/ que a: declarou legal. . . 
Como, .porém, a primeira parte do. art. :107 .tem Jra

zido duvidas. a certas. autoridades admini'strativas, .. muito · 
embora a clareza meridiana do citado art., 131, convém· que 
rlispositivo .. expresso .deixe perfeitamente ·clara ·a . situa!cio, 
encerrando;. assim, caracter inl'erprel.ativo. ' · 
. - 'Sala das sessões, 23· de' dezembro· de ·1922. - Vespucio 
de A breu. - · . . ' 

' : I > ' : 
'· ' .. -· 

' 1 • ; •,' , I ,, " ' ' < ' , , 

, _ ]'ioa o J.lodor.Exollutivo auto~izado a abrir os ereditos-ne~ 
c"asarios ·para_ pagamento das differcncas de vencimentos ·que . · ~· 
comp~tcm ·aos. JWditores da Justica Militar com· exercício nas 

. G•, w•. e H" 1.\ircumsci'ipções judiciarias militares, de: accôrdo . 
. com, os ·vencimentos attribuidos no decreto n .. 4.569, de.'2'5 · 
de ago~to. do ·t!JZ2, ao Juiz .dos Feitos <la J!'az'enda Municipal, 
ao· qunl ast.iio equiparados l.'lll vencimentos, na qualidade .de 
ant.igos .andit.orcs de guerra e. do mar.inha da Capital, ~ederal 
o do Rio Grandt' do SLII, P.i-·vi dos art.s. (I• e 7• da.Jei n .: 26, , 
de 30 do dezembro do 1890, art. 2' do (lecreto n. 82.1, de 27 . 
de .dezernbl'o de. 1Dü-1, e art. ·i• das Disposições. Transitarias . 
do Codigo elo· Organizacão Judiciaria e Processo Militar, a que . 
se referem· os rlcc.J•otos' ns: 111.4'50, de 30 do outubro .de :1920" ' 
e 15.635, de 26 de agosto de 1·922. . ' 
· .'~ála das sess6es, 23 de dezembro de :1922. - yespupip d~ · 

1 

Alnoeu .: . · · . . · ·. · · . · · · · 
I 



Justificativa 

Trata-se de um caso julgado pela Con:anissão de Finari-
~as do Senado. . · . 
. . Quando ,nesta Cas.a do Congresso era discutido o projecto 

. que, convertido em le1, estabeleceu nova· tabella de vencimen
tos para os membros da magistratura em geral, foi offerecida 
emenda, mandando respeitar o direito a· essa equiparacão de 
vencimentos ao juiz dos Feitoi da Fazenda Municipal, em cujo 
gozo já se achavam os. actuaes auditores das ·6•, W• e :1..:1. cir
cumscripcões judicirias militares (Capital Federal e Rio 
Grande do Sul) . ' 

A Commissão de Finanças reconheceu esse direito, opi
nando, porém, pela sua desnecessidade nos seguintes termos:· 

«A Commissão 'Cle Finanças examinou o assumpto e deante, ·· 
das disposições transitarias e de outras vigentes ao temrp•o 
da nomeação dos auditores de que. se trata, parece-lhl! desne
éessaria a emenda. Com effe~to, merece-lhe fóra de duvida qu·e 
.'os direitos em cujo gozo se acham esses auditores não toram 
visados nem pódem ser restringidos pela nova tabeUa de ven
'cimentos. (Diario do Congresso de 118 de agosto de 19:22, pa-
·glna 2.885.) • . . . · · 

. ~aoto é que, à despeitei dessa: iliterpretii~o', os auditores 
ainda não' percebem os .Vellllimentos que, pqr, direito, lhes 
comp,eteiil.· ·· . · 

· . iSala das sessões, 23 de dezembro de :1.92á. - Vespucio d4 
~b . . . . ' ,.· reu.-. _ . . . · : ..•. i • · ., • •::..J 

-. . Onde convier: . 
/' Co~ija-sê a consignação na :parte referente· aos audito
res 'da Justiça Militar com e:x:ercicJO nas 6", 110" e H • circum
sBri·pções juaiciarlas, de accOrdo com os vencimentos fixados 
no decreto n. 4. 569, de 2& da agosto de i 92·2, para o juiz dos 
Feitos da Fazenda 'Municipal, . ao qual estão equiparados em 
seus vencimentos, na qualidade de antigos auditores de· guerra 
e de marinha da Capital Federal e ill:io Grande do Sul, e:z:-tJi 
'do arb. ·6•, n. 2, e 7• da lei n. 26, de 30 de dezembro de 1890. 
art . . 2• do decreto n. 821, de 27 de dezembro de :1.901, e artigo 
:t• das· Disposições Transitdrias do Codigo de Organização Ju~ 
diciaria e Processo Militar, a que. se referem os decretos nu~ 
meros 14. -1!50, de 30 de outubro de 11920, e 15. Ga]i, de 26 do·. 
ogosto de •11922. • 

.Sala das sess.ões, 23 de dezembro de i92Z. - Vespucio 'd4 
, \llb7:CU ., . 

'Justificativa · 

· . Trata-se de um caso Julgado ~ela Coir.Jmlssão de Finan-
Ças do Senado. . . · . . . . . ·. . 

Quando nesta Casa do Congresso era .dJscutJdo ·o proJecto 
que, convertido em leí, estabeleceu nova tabella para venci
mentos para os membros da magistratura em geral, foi offe
:rocida emenda, rondando respeitar o direito a essa equipara-

. QiiO de vencimentos ao juiz dos Feitos da Fazenda Municipal. 
cm ou,io gozo .iá se achavam ,os actuaes auditores das (1•, 10' 
e •i'i • circumscripções judiciarias militares (Capital Federal e 
!Rio Grande do Sul)'. 

. . -' ' 
' 
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SEBSXô E~· 23 DE DEZEMBRÕ DE 1922 . 

·· A ·commissão de Financns reconheceu esse direito, opi
nando, porém, pela sua desnecessidade, nos seguintes termos: 

cA! Commissão de Finanças examinou o assumpto e deante 
das disposições transitarias e de outras vigentes ao tempo da 
nomeação dos auditores de que se trata, parece~lhe desneces
saria a emenda. Corn effeito, parece-lhe f6ra de duvida qu~ 
os direitos cm cujo oo::o se acham esses auditores não foram 
visados nem p6dem ser restr·inoidos pala nova tabella de ven
·ciinento.~. (Diario do Conoresso, de 18 de agosto de ·1922, pa-
gina 2. 8185.) · · 

Fact.o é que, a, despeito dessa interpretação os auditoreg 
ainda não percebem os vencimentos que, po~ direito, lhel!l 
competem. I , 

Sala das sessões, 23 de dezembro de i922. - Vespucio d~ 
:Ab1:eu ., 

Art. A .partir desta data: nas promo.cões e graduações 
do officiaes do Exercito, pertencentes ao quadro Q, deve 
observar-se o criterio estabelflcido para os do quadro ~ no 
decreto n. 13.882, de i9 de novembro de :1919., 

Just'ificação 

:Ao quadro Q do Exercito pertencem os officiaes que 
occupam cargos vitalícios nos institutos militares de ensino, 
e ao quadro F, os amnistiados por envolvidos em niversas .se~ 
{]ioões militares. · 

Com a creacão desses quadros visou o Legislativo evitar 
que os Qffi,ciaes que deviam permanece;r nos quadros ardina
rios das armas e corpos do Exercito. não .fossem prejudica
dos em sua carreira militar, quer pelos seus camaradas com 
e:cercicio vitalicio e inamovivet no mauisterio, quer pelos .quo 
estariam afastados das fileiras si não fossem as leis de 
amn~stia de 1895 'e 1898. . ·. . . 

· Consoante esse objectivo do ,legislador, foi 'baixado pelo 
Presidente Epitacio Pessôa, a quem coube regulamentar as 
,promoções o graduações de o:l1fioiaes do quadro F, o decreto 
n. 13.882, do :19 de novembro de 119:19, onde se asseguram 
tanto aos offioiaes dos quadros ordinarios, cpmo aos daquello 
quadro, os dire.ltos decorrentes do decreto n. L 351, de 7 de 
fevereiro de :189:1. ·quanto a. promoções e a lei n. f.2i5, de 
11 do agosto de 1911, quanto a. graduaeões. 

Entretanto, 111s promocões e graduações de oflioiaes do 
quadro Q, em concurrenoia eoín os quadros ordinarlos, não 
tiveram regulamentação legal atél á presente data, existindo á 
guisa disso uma resolução de 5 de dezembro de 11904, do Pre
sid·enta dO: Republica, oriunda de uma consulta :feita: ao Su- · 

premo Tribunal MilitSII', e oo'nfra a qual já se manifestaram 
aquelle . ex..;Presidentte em despach'o dadci a uma reola
maoíio do major de artilharia Alexandre Gaivão Bueno, e o 
,iuiz federal da ~· Vara do Districto Federal. em sentenca de 
G de novembro do anno findo, na acção ordinaria a respeito, 
movida pelo mesmo. major contra a Fazenda Nacional. 
· Alongaríamos desnecessariamente a presente justificação 

se aqui transci:evéssemos o.s argu·lnonto~ de, uín e ·outro contra 



a resolnoãci- de. que se !.rala, e, por nossa vez, proced~sscmos 
a analy:;e da nw,;ma, molil;o po·r. que, e, eneu~ta~do razoes, I)OS 
!.imitamos a aHudiL• ao ponlu cm que é mats llagranl.c e m
conl cslavel a sua ill eg·ali daLI e. 

· Diz u :1" r.las regras rle semelhante re.solncão: 

"Si .o ofJ'icial n. 1 da escala pertencer ao quadro 
r.special (quadro Q), f.erá JH'omo~ãu quandoü esta· .f1)r 
poJ' nnt.iguirlade, c dar·-se-ú aecr.sso por merec.iment.o a 
official do quarlro orrl innrio .» 

Hcsulla rlesla clisposicão que ·O official n. t do qwulro 
or·rlinario. C[tW deveria se·t' promovido p:~l,) prin•:ipio rle anli
'guirlarir, 'não n se1·ú, pelo facto rlc tr.r sido inv,~t·!.ido .o 'pJ•in
c.ipio rlc_ pJ·omoção. dando assim Jogar a que se.1a vwlada a 
lei rle promor,õcs rlr.sde qne não se observ.e no .quadJ•o orrl i
nario n equilihriÓ dos princípios elas mesma;; (antiguidade e · 
mc·recimen!o). 

«Si pertencer o n. 1 ao quadro especial: r. lendo
se dn preencher alguma vaga ilOJ' nwrecinw.nto, a ns
ro lha devr.rá recn h ir em official do quadro nt•clinario.:. 

· Is I o é, r.mquanl.o o decreto n. ·J. 351, ·de 7 de· fevereii·o de 
18!H, q 11 e ·regula as promoções no Exerci to, as;;;eg·ura aoS' ofl'i
ciaes, de capilães a t.enentes-coroneis, a promoção por merc
eimenl.n, conforme os 1'1J&)Jeci'ivos nw1•ito$, além do preceito 
con;;;titucional que declara accessiveis os cargos militare.s ao~ 
que satis{i:.e1•em· as condições de capacidade es11ecial: a rresn
ln~ão de 5 de dezembro de 1904 'veda aos officiacs 11!, 1 do 
lji!Gd?'O Q, JlTOil!O('ões · po1•. me1•ccimenfo, srí lheo~ perm.itt:iiulo 
accesso .p01' antiynidade! . · . · 

E' o que basta allegar ·cm prol da emenda que aprese.n
lamos, uma vez que o criterio estabelecido no decreto nu
mero 13.8_82, de 1~ ,d~ novembrp rlll. 1919, par.a as prOmocões 
e ~o~·raduaçoos de otfwmes dn quadro J?, estond1da aos do qua
dro Q, como já. o está aos do quadro E. virá pôr· termo ás ir
regularidades consequentes da observancia de uma resolucão 
in,iustn e solJJ•etudo illegal. ' . • 

de A~~~~~.das sessões, 22 de dezembro de 1922. Vcspur.io 

A' ve.rbn ·1:3• -· Obras militares: 
· Ac.crescento-se.: «e 40.0:000$, para a . c\)nsbruccão de 

quarte1s econonücos, ·linhas de tiro r. prime iras installacües 
de.'c~lonias militares .em· Fo1mosa, á margem do Rio PÍ·et.o 
(Balna) .. c no Cral.t.o (Ceará), onde estacionem batalhões ou 
companhms de caçadores do Exercito, especialmente desti
nados ao preparo dos voluntarj.os .e conscripl'os sertanejos.:. 

Sala das sessões, 23 de dezembro de :1922, ,__ Abdias 
NB:Qes ., · 
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Justi(icaçilo 

A ementla rep·roduzida não augmenla. a vcrua. que é de. 
1. 015 :000$. Apenas autoriza, denl.t·o da~ for·,;a3 da mesma do~ 
tacito oroam~nl.aria, medidas de um alcanco incalculavel. 

, Para jusLific.al~a não é preciso mais do que l.ranserc.vcJ• o 
~egundo artig·o. do :Deputado Jielo Piauhy, Sr· .• roãc~ Cabra). 
defensor extremo do sauearncnto elos sm·Lõcs li do lm~Lalecr
mento e. democrat.izaoão do Exercito Nacional. . 

IE' este o artigo publicado n·o Jfll'll(l.l do Commerciu de 9 
de marco de. 1922: . 

O BANDl~'lSMO NO SBR1'.{0 

· EscJ•eve-nos o Sr., Deputado João Cabral:. · 
: «Tclegrnmmas . do Presidente de Goyaz ao Sr·. · Presi-

. dente da Republica, ·h ontem publicados pela impre.I:sa, dão 
notícias de novas desordens e. inve.sUdas dos bandoiCJros qu1.1 
ha müit.o infestam as regiões cen~racs, entre os Estados da . 
Bahia, Goyaz, . .Piauhy e Maranhão. . . 

Esse~ despachos, cujos · termos é bom reproduztr para 
bem impJ•ossionár os homens que daqui e das outras capitacs 
dirigem o paiz, e ·fazem simplesmente isto: 

Bandoleil'OS ·chefiados por Abilio Wolme investem con
t.ra. a villa de Conceicüo em Goyaz . .A situação tende a aggra~ 
var-se, pois .aquclle' cabo trata de augmcntar p ·numero dos 
;turhnlenf.os >Ob sua chefia. conccntrarido na villa de São .)'osé 
{JO Duro desordeiros procedentes dos sertões da Bahia. 

No termn dr• Conccicllo :foram atacadas varias familias, 
'eujos nomes se clecl inam, havendo cceJ•raclos combates~. Ban~. 
rlidos nteiaram fogn 'ás casas atacadas. A cidade de Nativi
dade· onde o · Govorno de Goyaz mant.em lima companhia PP
I icial muito rlesfalcaua, consta set·á ataeada pelo~ bandoleiros 
«para fac.ilítar. p roubo n a t·r.•lirarla du gado», o quo já so 
estú fazendo cm Conccicão. O juiz districtal de Conceição f.cle
grapha de Boa Yisl.a que cercado pol' gmndo numero de ban~ 
r.Jidõs, entre ·os quacs um supplente de juiz municipal, con~ 
seguia milagrnsmnente escapai' ela «chuva ele balas, deixnn~ 
d.o .. u casa ~i,t,iacla, bombardeadas e incendiadas diversas ~a~ 
zendns. 

Dizem nutro tanl.o, simultaneamente, despachos ofl'iciacs 
c dos correRJJOni'JcnT.es da imprensa diari a, a rospeit.o de ir
rupções o incursões dos bamtidos nos sedõcs .do Coará,. Rin: 
Grando do !'{o r te e Purahybu. Deste ui timo Estado. infor
mam que, só no municipio de CaLolé do Rocha, deram elles 
agora um preju i7.o, de duzento.~ e cincoenta contos, roubando 
dinheiro o valores, e destruindo tudo quanto não puderam 
conclt.tzir·, cnmo rpupas, mobi'lias, louças. r~lc. O Goyerno' 
local organiza uma colnmna volante, da forea policial, sob o 
commanclo dn um t.enrntc; mas este cnmmnnicn de Cajazci-' 
l'US ·que os cangaceiros se concentram nn proprierlarle Carros 
do Ccarft. «n conhecido redu c to dos bandoleiros,, 'o maiàr 
centro rJelles no Nordool.e. seg·unrlo affirma t.ambe.t'n o Prcsi.: 
flonl.c do :E:sf.ado. O J•efel'ido oi'ficinl aceresccnln que ccteviclo 
a imut'fieloncia do sua foJ'.ca, niio atac.ou 0 cpvil, ou'do · ope.t•a 
l:\'l'andc numet·o, do Ci\llS'acclr.os:. ., · · 

. ' 



:. E' este o quadro que o Sr. Presidente da Republica póde 
ler como verdadeiro, p.ois é apenas a ~eproducçap do drama 
selvagem, muitas :vezes sangrento, que ,se vem repr§sentando, 
naguo!les sertões, com lmmenso damno para a populaclio pa-
cifiCa do interior dos referidos Estados. · 
· Tenho recebido continuamente · dos distrlctos sul do 
Plauby cartas e telegrammas noticiando as depredações, . ·o 
dosassocego que alli reina, e lastimando que, ps . Governos não 
encontrem mei.os de livrar do cangaco regiões ~ão ricas, as 
:mais proprlas para o pastoreio. · · · 

Este é feito a:lli, como se sabe, sem cercas nem delimita;. 
. cõcs das terras, campeando !> gado em commum, simplésDJen~e 

assignado com a marca de cada creador. A. confiança rec!
'proca é· illimitada .. O sentimento espol}taneo do respeito á 

· ·propriedade e ás leis é condição indispensavel para a vida e 
o progresso .lento daq:ueHas )l'egiões· loqginquas, .o~e não. 
podem chegar 'com promptidão .os soccorros policiaes. ·· 

• · Das capitaes dos Estados elles nllo acodem sinão tardia
mente,· e esbarram nas fronteiras de cada um, que .o,s bando-

,!eiros transpõem prop.ositada e inc.olumemente. . 
· · Que fazer, então'! . . · . 

Na legislatura passada chamei a attencllo dp Congresso 
para estes faf}tos que devem despertar os cqidados da União, 
cujos !POderes legislativo e executivo nll.o precisam :folhear . 
muito a Constituioiio para atinar c.om os meios· de evita~ essa 
.vergonha e esses damnos a() organismo nacional. 
. · · Os representante~ federaes daquelles Estados devem to
dos unidos enfrentar .o prl)blema e procurar-lhe remedio. ef
ficaz. 

'· .A medida inicial que eu propunha, da construcoão de 
1·quarteis economicos em Formosa, â margem do Rio Preto 
' (Bahia), e nl) Curato (Ceará), e do estacionamento· nesses 
dous centros sertanejos de batalhões de caçadores do Exer-
cito, fôra consubstanciada em uma emenda ao areamento da 
Guerra, assignada tambem pelos illustres Deputados Thomaz 

. Rodrigues, Frederico· Borges, Olegario Pinto e Elpidio de 
Mesquita. Tal medida não conseguiu parecer favoravel do 

, Relator, o que quer dizer que foi saêrificada. 
E' tempo 41g0ra de reviver a idéa; e é o que vamos la

zer, procurando rebater .os argumentos muito. perfunctorios 
~e se lhe oppuzeraJU e renovando os que então produzimds., 

Escrevemos na ·justificação da nossa emenda as seguin
tes palavras, que tiveram éco em muito jprnal do interior: 
norttsta: 

«A obra eminentemente patriotica da reforma do. servico · 
militar, no sentido de tornar popular 'o Exercito, instruindo
se no trato das armas a generalidade dos cidadãos validos; 
- o servico militar obrigatorio, como se oostuma chamar, 
não deve arrefecer; antes devemos todos redobrar de esfor
ços em tal sentido, escogitando todos os meios .de :facilitar 
a r,ealizar;!io desse objectivo imposto pela Constituioão. A'· 
sua e:s:acta effectivacão se apresentam, como principal obsta
culos, além da índole essencialmentte pacifica do nosso povo e 
a ignoranc.ia ou falsa com;prehensll.o dos verdadeiros intuitos 
da lei, a vastidll.o do territorlo nacional e a deftclenoia dos 
Jlleios .de transporte. · · · 
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Qu~m q~er que ~em conheça o nosso paiz e tenha v)aja«lo 
no ~eu mtcr10r, depois de posta em execução a lei do serviço 
mil!tar obrigatorio, sabe quão difl'icil tem sido e será poJ' 
muito tempo ainda harmonizar estes sentimentos e interesses: 
.o 'hOITOr que causa ás populações ruraes, e mesmo ás de im~ 
portantes cidades do interior, o tributo :pessoal para ,o ap.:. 
~arolhamcnto da defesa nacional; o apego. á ohoupana, á fami~ 
h~, aos escassos benefícios de uma lavoura,' embora inci· 
piente, dos ·~tquatr.o bichinhos), que constituem a oreacão, o 
até aos ocios da :vagabundagem nos ca!lljpos, eni torno ás 
«vendas», ou nas rodas do pacau; e, de outra parte, o amor. 
da grande patria, o supremo interesse da sua defesa e ·a 
necessidade urgente de preparai-a nos grandes centros do Iit
toral e das fronteiras terrestres. Ter de seguir a «sentar 
praça) em um quartel (Já em llaixo:.>, e quica marchar para 
as «guerras», que se fazem nas extranjas;, é peior, para os . 
nossos caboclos i•griorantes do .que desoez: ao infez:no do abje
cto cangacismo, .a que, entretanto, muitos delles vão ter, de . 
rusga cm rusga, de. cservico~ em cservico~. ao aceno dos che-
fões da aldeia. · · 

E Qssa tendencia mesmo ao cangacismo, ao jagoooismo e 
nos crimes todos que se praticam no interior, e de ·que silo 
autores sempre indivíduos ignorantes, ora ao .servioo da vln
ganca privada, ora na politicalha local, ora por mal oornpre
hcndidas necessidades da pro.pria manutenção c defesa, 
quand() não pelo simples appetite do saque, é uma àiathese 
que. ó !preciso urgentemente combater em certas populaQões 
ruraes, nomeadamente nas zonas do alto 'S. Francisco, c na
quclla que descamba para os scrt!!es frônteirtcos dos Estados 
<lj no~deste. · t ' : • • I 
· · ·Levar a scguranc,a e a educação civica e profissjonal a 
.essas paragens não é certamente missão. do Exêroito Nacional, 
mas das policias c magistraturas .Iocaes. Nem é concebivol 
,que os corpos . daquelles sejam oollocados. em· Jogares tllo 
.distantes e dqnde se não possam mover com rapidez parn 
occorrer ás neoessidades.da .defesa externa. ]{as·a verdade ó 
que por incumbir ao Governo Federal manter a ordem na 
F.cderacão, na :r6rma do art. ti• da ConstituJullo, uma :vez tPOll 
.outra vemos o [Exercito Nacional obrigado a· mover~se da pe
ripheria para o centro, em uma campanha oalam.ltosa como 

r a de- Canudos, ou em uma expedi(;lio de menos :vulto, mas 
sempre difflcultosa, como a recente a S. José do Dure.. .As 
proezas do c Luiz Padre ~. segundo os telegrammas do Ceará, 
vão a caminho de exigirem dentro em breve uma outra ao . 
. sort!to de Cariry. . · . . . 

. Por outro lado, como acenamos atraz, é .preciso captar !Para 
as fileiras, não s6mente os elementos das cidades littoraneas, 
mas os de todo . o paiz, porque ao paiz todo devemos levar, 
educando-o, a idéa nova da defesa nacional. ·· 

Nestas oondi.aões .'Pensamos q!Je, pelo menos, ~m pontos 
do sertão ligados ao llttoral ,por vtas ferreas e flUVIaes, como 
os que aponta a emenda, devemos levantar aquartelamentos 
adequados a estes dous patrioticos fins: reali,zar a oonsorlpóão 
da maneira mais eoonomicn para o Estado, e com o menor, 
,Jire.iuizo para os consoriptos, e prevenir as desordens no in
terior, cohlbldo e :fazendo desapparecer paulatinamente no~. 
§e,t:ti)e,!! aquellas !!'~Peões do oangao.IB!Jlo, 
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Os ,pontos intlicados na emenda, que submettemos tí: 
· approva~'üo da Gamara, parr.ee-nos maiti a'prupriadus pam 
os primeiros 1.enl.ames desta ordem. 

O aquartelamento em .Formosa. servirá aos ;;el'i.<ju,; do 
. norlo de C:oyaz, du not·desl<! da .Bahia <1 do sul do Piau.!Jy_ •J 

do l\Jarnnhão. estando I i[:;'aclo. :w Ilio de .raneiro n :íR Gapitac,; 
Lic l\linas o Hallia pu1' v!a S. Francisco c de ebLradas de ferro 
~~~~- ' ' 

O i !lustre engenheiro A. Pereira da Silva, no· seu afamado 
4Prublema do Norte» já. apontara Ouricuri, no 5ertão de 'Per
nambuco, como pont~:~ conveniente para uma concentração· ele 
furças do Exercito, com esf.e fim civilizador; e mais o de oc-

' ' 

·co.r·.l'er :í defesa de n~uitos E,;tados nordestanos, com economia 
c seguranéa, 11uando realizado o seu magnifico plano de rede 
:ferro-vim·ia. l•'alhanclo este pl~no, que infelizmente foi aban
donado, pensamos -que nas. <pontas tios trilhos de linhas cen 
Lracs rlo Cearli ou rlc Pernambuco ~e deve collocar provisoria-· 
mente o aquartelamento para servir aos sertões í'ronteh·os dos 
Estados do Nor-deste~ · · ·. · · 

' A' cil.lade elo Crato, uma elas mclhOl'CS do sertão écarens.l.l, 
c onde em breve irão te1• os trilhos da Estrada de Fâro Bat.u

rité, pareceu~nos o melhor ponto pa1•a o aquartelamento rto· 
nordeste, quasi nos limites daque\le E,.l.ado com ris de ([ler
.nambuco c Piauhy, pérto tambcm dos sertões da Parahyba c rJo 
Ilio G!'ando do ;'o/o!'[o, aquellc ponto pódc servir de centro dil 

,onde irradiará a acção_ bemfazeja, de que havemos fallado. 
Outros pontos Po.deriam . ser indicados por nós (e· ao Go~. 

verno cabe indicar os demais que ,julgar apropriados), mas pa
receu-nos que nenhum rcunil•ia as condições desses dous, pãts 

·; o fim ,colimado pela idéa que motiva a emenda. Entregando·-a 
:í apreciação -do Congresso e elo Goyerilô, essa idéa, dit'ada ipelo 
mais puro patriotismo, sem preoccupaçõcs regionalistas, e con~ 
fi antes no papel civilizador do Exercito, os · signatârios · d:l 
emenda ficam certos de que ella será cuidadosamente pondera-
da, c· afinal aceila pela Com missão da· Camaru _ 

Não conseguiram t.aes razões ·alterar -.o ponf;o ue vista de
masiado theor•ico dos reoJ•g·:mizadores do Exercito, ne!ll 
mover a atlencão dos· dirigentes lloliticos para essa obra in· 
.adi ave! do san!Jamento dos sm;tües .. . · · , 

. Insistirei' na sua. defesa, procurarei rebater os argumento~ 
conl.rarios, aliás j:í prev~li na justificação acima, o proporoi 
novas medidas cspcrancoso de que serão melhor ouvlltas agorn. 
que é !lagranto novamente o. banditismo nos sert1les. · · 

Depois ela pnhlicacão deste m•ligo, as. noticias do bandltis~ 
mo nas zonas indicadas toem confh•mado· a justeza e a urgen
cia da~ medidas propostas-pelo Deputaclo,piauhyensc,. Por ·ou. 

r- tro l.ado, o procedimento ilc nações outras, em muit.o comps~ 
ravc1s com n nossa, comprova o acerto· da emenda. que, appro~ 
va;Ja, ahril':'t ensc jo ao GoveJ•no .pura o estudo r. 'ensaio da 
impm·l.anl.issima medida. Em Ioda .PU!'!.C se procura democrl\~ 
./.izal' o oxorcif.o e··ur'nr· das g-randcil d'l~spezns dc1 seu cusl.eiu 

11s mal~res o mais seguras uLjlidades pm:a a nnçúo e p~ra ~ 
h~lmang!ade ., · · 

. :•., 
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·Citemos o exemplo do Mexlco: 
«0 governo mexicano encontrou um meio intelligente <11! 

manter a efficlencla militar da naçllo sem (JS formidaveis cn
~argos que os modernos exercitos acarretam. 

Fundou colonias agrícolas militares. Os conscrlptos, M 
invés do se encaminharem para.' os quartel! nas. otda<lee, onac, 
após algumas horas de exercícios, passam uma vida ãe verda~ 
dcirn indolcncia, dirigem-se parª as colonias agrícolas. 

·· Formam-a~ ahi os batalhões, os regimentos, sob o com
mando de uma officialidade competente. Passados os momen
tos destinados ao:;• exercícios miliitares os soldados empregam
se no campo, nas culturas, tantas horas quantas lhes·1fãrmitte 

· a sua capacidade normal de trabalho. · 
Con:>egue, assim, o 1Mexico instruir militarmente os seus 

cidadão:;•, cobrindo grande pa~:te das despezas decorrentes ~a; 
,. manutenção dó Exercito com a producçlio das originaes colo-

nina agrícolas milit~res. · · 
E' uma solução ~teressante que merece attencllo. Seus 

resultados devem ser cuidadosamente examfnados pel'ós povoa · 
que vergam ao peso dos orçamentos mitnares.:. 

EntrQgamos á' sabedoria e ao 'Patriotismo do Seil.ado a sor
te do sertão ...:... a fOr,ia da nacionalidade - CO!ll() O denominoli 
um dos nossos estadistas . 

. ' Accrescente-se ohde· convier: 
. ·Art. Os of.ficia.es honorarios do Exercito, voluntarios 

da. Patria, ·que ficaram mutilados por ferimentos recebidos 
na campanha do. Paraguay e que forem julga,dos pela Junta 
Superior de Saude do Exercito incapazes de promover quaes
quer outros meios de subsistencfa, terão direito a assistencia 
do Asylo de Invalidos da Patria, percebendo, nesse estabeleci
mento e sem distincção de posto, um quantitativo para ali-
mentaç~o equivalente a tres etapas. _ . . _ 

Sala das sessões, de dezembro de 1922., 

-- Justificação 

:Esta. 'emenda tem po1• fim prestar auxilio · e soccorro a 
um já m1,1ito limitado numero de anciãos· invalidados e mu
tila,dos na guerra com o Paraguay 'à que hoje lutam com dif-
1'iculdade séria para ~achar recursos para sua subsistencià · e 
de •suã familia em uma época em que todos clamam contra 
a. carestia da vida. -· 

Nilo ha nada mais justo d() que o amparo e protecção que 
dér a naoão áquelles seus filhos que se inutilizaram o so sacri
ficaram pat!'ioticamonto na guerra ao estrangeiro inimigo; 
ú um deve1• esse reconhecido por todos e 'CJe que píJ.iz nenhum 
procura eximir-se. 

E' conveniente lambem í'a,zet• notar que, para . pt•estar 
osso auxilio, nito precisa. o Estado do lançai' mão dos dinhei
ros publicos, elle o póde o devo fazei' por conta do patrimo
nio dos Voluntarios da Pati•ia, que está sob sua guarda e re
sponsabilidade, embora o Governo lhe tenha dado dest.inn 
cuja legalidade e vantn.gcna nüo. é agora. opportuno examinar., 

. S. - Vol. XI 24 

• 
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Tambem se devr. levar em conta que a emenda que e:;
tamos a juslii'ica.r já i'oi apresentada e approvada no actual 
orçamento em execução (exercício de 19~2) e apenas pedi-' 
mos a sua renovação para o exercício seguinte .. 

Sala da,s Commissões, H de dezembro de 1922 .. - ·.Go.nçalo 
de li'loro llollemberu •. - José S-iqu.eira de Menezes .• . . 

~ara o ,preenchimento . das vagas de inteudí:mtes . de 5' 
se do Exercito fez o Governo abrir um concurso, que se 

ifealizou em novembro do anno proximo findo (1908) com 
o fim· de julgar da aptidão dos candidatos, e a commissão ex
aminadora das prõvas desse concurso apresentou a sua clas
sificação segundo o criterio e3!clusivo do valor dessas provas. 
Não parecendo justo nem aqu1tat1v«; Que só easa tOdde o Cl'i
teL'IO adoptado na . distribujção do . mesmo a.ccesso a que um 
bom int'~L'iOL' do .i!:.xercito póde hoje aspirar, tez-se orga,nizar 
duas outras. relações, attendendo u.ma ás condições de anti
guidade de praÇa e serviços_ especiaes ou de guerra e a outrCI 
á. conducta dos candidatos, requisitos .. a que se refere a lei e 
que são reputados. tão . essenciaes como aquelle. Um inferior 
com quatro ou cinco annos <ie praça pelo simples. moLivo de 
ter obtido grão 3 em um concurso, cuja fisca,lizacão deixou, 
infelizmente, muito a desejar como a propria commissão ex
aminadora confessa, apontando as peiores que lhe pareciam 
plagiadas, não seria justo que fosse por um simples fa.cro 
p,referido a um outro, que, com gr,áo 2, contasse 16 ou 18 
annos de praça, ou mesmo 6 ou. 8, mas com elogios por acto 
de bravura, Da mesma sorte, inferiores sem uma umca falta. 
ou com 2 ou 3 castigob disciplinareb, em longo período de sull 
pràça, podiam, como de facto aconteceu, ter sido classificados 
mull.o . aba,ixo de outros com as respeclivas certidões cheias ' 
dê castigos, pela razão unica de terem obtido ·esles um grão 
apenas m. a1s que aquelles. Os tres requisitos sO.o poill essen-
ciaes e concul'l'entemente devem ,ser.· apurat.to&, Dalli as 3 re-
lações que attendem: · .. · .. 

a) merecinlento no concurso. (apresenta.do pela commi~ 
são)· r 
. b) antiguidade de praça, serviços especiaes e. de aum·a; 

c) conducla civil e militar. . . 
Relações das quae& . Joi extra h ida a classificação fin~~<l 

pela somma dos numeros de ordem que cada candidato oc. 
oupa em c.acla. uma dellas e onde toram pJ•climina1'menté 
ea:clu.idos os que obtive1·am (JJ:do in{ erior a .2 no concurso, os 
qU,I. con.tam men_os de 6 annos de praça, os qu~ a,y 'IJe.spe,ctj:p_~ 

' . 

• • 
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cel'tidiies accusam mais de ZO. prisões ou lO rebaixa.nwntdl, 
os que nasceram ante& de 1&12:, ' . 
'. • • •• '. • • • • •• • • ' • • • • • • • • • • • • • •· • •• • • • • • • • • • • •• •J 

(Exposição apresentada pel9 · então Ministro . da Guerr~ 
em 21 de maio de 1909, Diario Of{icial de 3 de junho do· 
mesmo anno, pag. 4 .189, 3• columna.) · · 

Ahi fica,m, portanto, as normas definitivas que o Gover
no declara ter adoptadO' na selecção dos candidatos ao i~ 
posto. do antigo quadro de intendentes do Exercito. 
. . Ora, o candtaato a que se refere a emenda foi classifi

cado_ em 39• !oga,r, média· (aráo) 3, um . rebaixamento e lP 
prisões, como castiaos disciplina,rCls. Serviços extraordina
rios:. Expedição. do Acre - Alto Purús. Traz elogios, Juizos: 
do commandante, Bom não• conhece empregado no Estado 
:Maior; do chefe do Gabinete do Estado Maior ....;.. Muito Bom. 
Ultimo castigo em 1906. Elogiado po1• serviço espe.cial na E:c-
pctiç<io do Acre . (Doe. n. 1. ) · 

Por conseguinte - satisfazendo como de iaoto satisfazia 
ás condições. supra exigidas pelo Governo, não poderia regu
larmente deixar de ter sido aproveitado em u·ma das vagas 
existentes. . . 

. <Sem duvida, só um .lamentavel equivoco ou esquecimen
to· poderia ter sido a causa da exclusão de tão digno inferior 
- que honra sobremodo a sua classe - da, relação posterior
mente organizada .. e publicada no Dlario Official dé 3 de 
junho proximo preterito (a que acompanhou a e:gJosição aci
ma citada), pois elle preenche de .sobra as condiçoes 'que con
~i.sten. no seguinte: ter obtido na prova gráo 2 ou superior, 
contar mais de seis annos . de praça, a certidão de assenta
mentos accusar menos de 20 prisões' ou 10 rebaixamentos c 
te r nascido depois de :1872. 

Vejamo>' as ormdições, em que se achou esse concur
rente: obteve na prova gráo 3, é praça de 2:1 de marco de 
:1902 (tinha portanto mais de seis annos de praca ao ·tempo 
em que p1•estou o concurso, tem apenas seis castigos pôr fal
tas Jc•:es e nasceu em :1886. 

De su11 certidão de assentamentos annexa, vê-se que 
estil inferior já prestou optimos sel'Viços de guerra no Acre 
!' no Alto Purús, pelo que especialmente foi elogiado e lou
vado . 

. Parece, por tudo quanto fica dito, quo a nomeação do in
fQrior om questão ao cargo de intendente de .5' classe, soube 
sm• um actc de reparação e reconhecimento aos seus incon
te~taveis meritos, constitue um acto de rigorosa. justiça que 
dignificai'lÍ ao proprio Governo.~ (Declarações feitas pela 
commhloão examinadora, diante da 1" reclamação. apresen
tada pelo candidato ·em questão. Doe, n. 2.) 

ERsa rt:clamacão no emtimto apenas teve cm U de abril 
de 1910 o seguinte despacho: - "Aguarde opportunidadeft 
(duc. n. S): niíQ tendo melhor resultado diversos pedidos do · 
l't>con~idm·ucíio posteriormente feitos. · 

TV•• ·.~rnt.anto divflrsos ooncurrentes aue sa acham em con
dições mais ou menos identicas ús do actual :1• tenente Ma
no!:'! F!'rrriro de Souza foram em tempo attendidos, poden
do~se, entre outros, citar os· tamhem primeiros tenentes Fe
l iojs.,imo r.ardoso, I,eonidas CardQSfl, João Nobre da Veiga ·o 
capitiicl J•oformado TJ!ysses Rodrigues de Souza 1\fnrtins, nüg 
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sendo, portanto, de justiça que o 1 • tenente 1\>Ianocl Ferreira 
de Sou~a c-ontinue a soffrer um prejuízo certamente oriundq 
a.IJenas do (Um lamentavel_ equivoco ou esquecimento:.. 

Apresent.amos, por isso, a emenda que v.imos de justifi
car, esperando a sua immediata approvacão e salientando por 
fim que a medida proposta não acarretará augmento de des- · 
pezas c! e especie alguma, conforme os seus proprios termos. 
Nem mesmo a prorrwoão do interessado se realizará, seníio 
cm futurr · relativamente remoto. Quer dizer que ainda por 
muito tempo continuará ello a gosa1•, com ·excepção do uma 
pequena mttiguidade, apenas as vantagens do. posto em que 
se acha ~: que foi repetidas vezes - conquistado exclusiva
·mentc pelo seu esforço,· pela sua competencia e que cada voz 
mais salienta· o seu direito· á medida ora submettida ú apre-
cia cão do Congrc~so ~acional. · 

Fica o Poder ExecuLivo autorizado a abrir o credito ne
ce!'sarío IJnra pagamento da differenca de vencimentos que 
competem aos auditores 'da a•, 10• e H • -circumscripções Ju
diciaria~ Militares, de accórdo ·com os vencimentos fixados 
n ... dr.c:>elo n. 4. 579, de; 25 de agosto de 1922, para o juiz dos 
Feitos da. Fazenda Municipal desta Capital, ao qual estão 
equiparados cm vencimentos, na qualidade de antigos audi
ltoJ•cs de Guerra da Capital Federal e do Rio Grande do Sul, 
e:c--ví de• art. 6" da lei n. 26, de 30 de dezembro de 1891, o 
'art. 1~ das disposicões transitarias do Codigo de Organizaciio 
Judicial'ia o Processo Militar a que se referem· os decreto!! 
n~. H.45ü, de 30 de outubro de 1920, e 15.635, de 26 de 
agosto dcl 1922. · 

Sala das sessões, 23 de dezembro de 1922 •. -. /.l~ineu Ma-
'clwda :. . _ · . 

Juatl(icaçao 

A. Pl:escntc emenda cc.nLén1 materia jú. conhecida pela 
_COL"t"omJssao de Finanças c pelo Senado Fcdornl. 

--Onde convie1~: 
Os commandantes de companhia d,;. collegios i1lilitarcs, 

quando exercidos por offiéiaet< reformados, continuarão a per
ceber os venci-mentos como se offectivos fossem. 

Sal a das sessões, 22 de dezembro de :1922. - J ost! -de Si-
(fiU:il'n Jlcnc::cs. · . . 

Juoti(icação 

· i\ presente emenda· nenhuma innovacão traz, pois. já. s!In 
llall'O$ como se pertencessem aos quad•l'OS dos ol'ficiaes activos., 

N üo · ncnrrct.a ~ugmcn.to do dcsp~za; tem, apenas, por fim 
:1cubar com as duv1das e mt.erpretncoes, l(]Ue por vezes surgem 
t~om a llll.Hlanc:a do.s enr[ll'C'!l'ados que J)l'ocessam os png·amentos, 

'' 
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poupando-se, de unia vez, tempo o trabalhQ aos oômman!lantcg 
destes institutos de ensino militares. . . · 

Sala dàs sessões, 22 elo der.cmbrQ de 1922, ,..... lqsrJ de Si· 
qud1•a ,lfené:;cs. 

Em prlncip!os elo anno ·corrente, entre os melhoramento~ 
offerocidos ao Exercito. Nacional, foi creada a Escola de Acl
rninist.ràÇão, afim de preparar ele!Jientos sadios, destinados 
no novo quadro de officiaes. Com o moderno apparelho de en
sino e de preparo das unidades, deu o Governo .. opportunidade 
nos sargentos de galgarem o officialato,• após terminado o cur
~o. qu'e abrange um · período de alguns mezes. Os sargentos 
para obterem admissão no instituto de ensino technico devem 
prestar um concurso constante de algumas materias de huma
nidade, ter em súas cadernetas bom comportamento e edade 

• regulamentar, assim como - e isso é essencial - contar mali! 
rh! cinco annos de serviço nas i'ileiras. 

Ha no exercito varj.os cx-alumnos ·desligados da Escola 
Militar e que foram, já por terem sido reprovados em mal!! 
de duas cadeiras do curso das armas, .iá por terem adoecido e 
completâdo o nume.ro de pontos exigidos pelo regulamento da 
referida escola. Esses ex-al\!mnos que,;servem no 11osto de sar
gento, não tendo os cinco nnnos de ·1ileiras exigidos pam os 
candidatos ao curso d.a Esrr·la de Adminlstraçllo, estilo priva
dos de requerer sua admissão á referida escola, muito embora 
r·~·~suam o curso completo de ltumanid.ade, ou feito em ool
legios afl'iciaes ou directamente na Escola 1\lilitar. E, com•1 
esses sargentos ex-alumnos .iú se tenham submettido a variM 
provas offioiaes, não r.eceiariam de se inscrever no concurso 
si tal não impedisse o regulamento. sendo possuidores. como 
são, de um cultiw intellectnal muito superior ao exigido, 

Para que um alumno matriculado na Escola Militar seja 
rofJ'icial combatente, são exigidos apenas tres annos, tempo elA 
duJ•IIcllo do curso. ·• 

Nada, portanto, mais natural,- mais justo que; afim de se.:. 
rcrn officiaes não combat.enles, fi.quem dispensados da exigcn
cia de terem mais de cinco annos do servioo, tempo requerido 
r•ela>~ instrucoõcs para a. n::lmissio á Escola do Administra· 
ção. 

. A' vista do exposto, apresento a seguinte emend'a ao or-
~;amanto da guerra: . 

«0 Gl)vcrno rcsF.r.var!l. para. os ulumnos da Escola 
Mi!Uar, desligados ar!t.eriormente ao movimento de 5 de 
,julho ultimo, ora no~ corpos como sargentos e que te
nhani bom comportamento, um quinto das vagas da Es
cola. de Administra~ãú, mandando mlltricular Oll que o 
requererem,, 

Sala das sessões, cm de dezembro de 1922. - Oleoarid, 
Pinto. · 

.-
Os alumnos que terminarem, este arino, os eursoe dos Co!. 

legios Pedro II .e Militar, serão dispensados do exame vesLi-

' 

\ 

-· 
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lmlar das escolas su periol'es e rlo concurso para admissão ás, 
Escolas Naval c Militar, dosrlc que requeiram matricula nas 
referidas escolas. 

Deverão, cntrcla~tlo, 't~t· os .examf"s preparatorios respe~ 
ctivamente exigido~ pelos regulamentos da~ mesmas escolas e 
estarão sujeito~ aD pagamento das laxns ncllcs estabelecidas. 

Sa)il das scssi.'le~. dezembro do 1022. - S. Neru. 

Ju.I'H{icação 

A méclida se justifica como uma expcricncia, ·para vcri4 
ficar si, de facto, o ensino secundaria ministrado pelos refe4 

·ridos institutos officiaes é de ordem a habilitar, como deve 
ser, os approvados a faz~rerri com proveito os estudos supe· 
riores. ' 

Não parece razoavel que mantenha. o Estado institutos de 
ensino· secundaria inhabeís para esse indíspensavel cultivo 
preparatorio. - S. Nery. 

Accrosccntc-sc onde for conveniente: 

Art.. Aos alumnos matriculados na Escola Polytcchnica e 
n~s dcm~is a esta ~q.nipnraillls ficam dispensados, para· a mil• 
trwula na Escola MilJtar, no anno de 1923, do concurso de ad..; 
missão de que trata o art 47 do regulamento da Escola MI
litar, isto é,. ficam isentos de prestar exames das ' materiM 
tonstantes das lettras a, b, c, d e e, do referido 'art. 47; , 
· · Parngrápho unico. A matriculá dos alumnos nas condi- · 
Ç(les acima será effectuada mediante attestado de matrícula no 
primeiro ou, demais annos do curso da Escola Polytechnica ou 
de escola a esta equiparada, passado pela 'secretaria da escola 
em que o alumno estiver m11triculado. -

/tt.~ti(lcaçlfo 

. ~endo o fim principal do conc~trso de ndmissiio, a que ali 
refere o nrt. 47 do regulamento da Escola Militar, provar que o 
candidato conhece as materins referidas nas lettras a a c do 
referido artigo e como para a matricula no 1• annci da Escola 
Polytechnica e escolas equiparadas é .o candidato obrigado a 
apresentar, além de outros, attestados de exames prestados no 
Collegio Pedro II e gymnasíos a este equiparados, e, como ê 
sobejamente conhecido que os exames 'Prestados no collegio e 
gymnasios acima. referidos são absolutamente t•igorosos, tor
na-se dcsnecossnrio, a meu vor, que esses nlurnnos, que iá sa 
submetteram a· esses exames, sejam novamente. obrigad.os a 
prestai-os na Escola Mil i ta r, para se poderem mntricu lar, uma 
vez qur n prova de conhecimonto das mat.crias Já foi prestada 
c se acham os candidatos mntriculados em cscoln superior do. 

'Pniz. mormente cm se tratando de r.scola de engenharia, cujo 
curso muito se approxima da Escola Militar . 

• Tá ha exemplo do dispensa desse concurso, para a ma
tricula na Escola Militai!', pois grande parte dos alumnos que 
a IIi se matricularam no nnno de i 9i ~ fortim disp~nsados dos 

• 
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.exames das matarias para a matricula. Além disso, .a Escola 
Militar está actualmente muito desfalcada, em virtude do 
.grande numero de baixas soffridas por ocqasião dos aconteci~ 
mentos de 5 e 6 de julho deste anno, em que foram excluídos 
muitos alumnos dos 2' e. 3' annos. , . 

Para evitar que. os quadros de officiaes das differentes 
armas do Exercito continuem desfalcados de segundos tenentes 
julgo que a medida que acima 'proponho é de grande neces-
sidade, ' · 

Accrescente-se: 
«Para pagamento de alugÚeis já vencidos de dous predios 

e terrenos Jnde esteve aqua•rtelado em Itajubá o 4' batalhão 
de engenharia, U :783$000.) . ' ' 

Justificação 

Os predios e terrenos de que trata a emenda foram pelo 
Dr. O!yntho Carneiro Villela, seu proprietario, alugados ao 
'Ministerlo da Guerra para aquartelamento provisorio do 4• 
batalhão de engenharia, o primeiro a partir de 20 de janeiro 
'de 1921 até 30 de novembro de 1922, á razão de 400$ mensaes, 
e o segundo, a partir dé i de maio até 30 de novembro de 1922, 
á razão de ·!50$ mensaes. · ' 

Esses alugueis. não foram até hoje pagos p·or falta das 
re.spectivas dotações orçamentarias, conforme resposta do ex
·Ministro da Guerra a uma reclamação que lhe dirigiu o in
,teressado. 

!Accrescente-se. onde convier: 

Os funccionarios civis da Directoria Geral de Intendencia 
da Gue.rra terão as seguintes graduações militares: os pri~ 
moiros officiaes, de major; os segundos officiaes, de capitão; 
os terceiros officiaes, de primeiro tenente; os guardas de ar
mazem, de segundo tenente, e () porteiro, ·de prime,iro te-
nente. . . 

Sala das sessões, 21 de dezembro de i922. -José 'd.e Si-
queira M ene::es. · 

Justificação 

Já gosando alguns funcoionarios desta l!'eparticão gra
duações militares inferiores aos de se.us collegas da Directoria 
Geral de Contabilidade e Secretaria da Guerra, o que não pro
cede essa anomalia, pois com . grande ·fundamento, tratando
se de uma repartição milita•r · puramente conhecida e diri
s.ida pel~ ~ua 1mportar.wia por um general effeclivo ~o Exer
Cito, aux11Jado por ma1s patentes superiores e effect1vas, pa
rece, P.ois, sinão de jusLic~ ao menos por equidade, qu'o seja1_11 
concedidas e.ssas gradua,,oes na fórma proposta, tanto ma1s 
se justifica a meditla por não se trata•r de aug111ento de de.s-

' .. • 
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· JlCZa c sim estendei' essas mesmas graduações no demais pes~ 
soai civil W.ulndo <ln refe.ridn repnrticilo. 

Sala das sessões, 21 de dezembro de 192~0 - .Tosé da Si~ 
(J1tei1•a Menezes. 

• o 

Supprimn-se o nrt. 3•, por constar do nrto 9• ·o mesmo 
nssumpto. 

Jú~tificação 

.. O art. 9• está baseado nci aviso n. oi73, de 26 de junho 
de 1922, publicado no Dia1•io Of{icial de 4 de ,iulho de 1922 ., 

E' o seguinte: 
«Sr. chefe do Departamento dÕ Pe.ssoal da Guerra - De:. 

claro-vos que, a contar de :1: do mez proximo vindouro: 
a) o Laboratorio Chimico Pharmaceutico Militar passará 

a receber directa e. mensalmente as importancias dos medica
mentos por elle fornecidos aos ·officiaes do Exercito, funcciO·· 
narios civis e operarios deste ministerio, apresentadas as cori" · 
tas e.m relação; . 

b) as quantias a indemnizar, uma vez apresentada a com
petente conta por parte do Teferido laboratorj,o, serão descon
tadas pelos intendentes respe.ctivos e empregados. encarregados 
nas repartições e estabelecimentos da organização da folha 
mensal de pagamento de vencimentos, desconto que se fará no 
mez seguinte 'áquelle · em que se tiver feito o fornecimento, 

Saude e fraternidade. - Calo(Je1'as. , · 
Sala das sessões, 20 de dezembro de .i'922o - Irineu Ma~ 

cl!ado, 

. Ao nrt.. 1{) - Accrescente-se, depois da palavra « alimen
tação": cu,io quantitaUvo não poderá ser inferior de e ince 
mH ré is » •. · · 

J usti(icação 
:r-,. 

- O· encarecimento da vida hão .perniiite- ciiíé se· faça hoje 
t1ma refeiaão modesta por menos de 5$0.00. 

Sala. das sessões, 20 de dezembl:.o f]e 1922. - Irineu Ma-
'chado, · 

-
• Na rubrica f4•, «Material » - Servioo de Saude ::- nu

mer•o 12, «Medicamentos, etc o, sendo» - Subst.it.ua-se pelo 
seguinte: « Laboratorio Chi mico Pharmaoeutico Militar; sen• 
d() »o O mais como está. . · 

) Nsti(icaÇão 

Correndo. as 'desri"éza~ do n. 12 pelo Laboratorio Chimico 
Pharmaccnt.ico Militar, não so com.prehende a auS'Iincia dessa 

• 
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rubrica, que aempre existiu nos orçamentos passados. Todas 
ae verbas distribuídas para o Serviço de ,saude teem suas ru
bricas: Hospital Central, Laborntorio de Bacteriologia, De-· 
posit.o do Material Sanitnrlo, Policlínica Militar, deixando de 
figurar o Laborutorio Chimico Pha!'maoeutlco 1;\!ilitar, rapar..:·. 
t.ição importante, sem motivo justificado. - _ 

Sala das sessões, 20 de dezembro de 1922, - /rineu , 
citado, · 

Ju.stificaf}úo 

Considerando que o concurso para medieo militar é um 
concurso 'de selecção, e que sempre obedeêcram á ordem de 
classificação para as nomeac~es de officiaeR medicas do Exer
cito e os nomeados guardavam no Almanack a ordem da clas
sificacão do concur<lo; 

Considerando que nos demais quadros do Exercito os as
pirantes são classificados por ordem de merecimento intel
Iôctual, servindo de base para a classilficnçiío no Almanack a. 

. média dos gráos de approvacão final .nos diversos cursos da 
Escola ·Militar; 

Coneidorando que o Supremo Tribunal Militar já tem 
firmada a seguinte. doutrina: c Os officiaes promovidos em 
conectividade devem ser oollocrudos na respectiva escala do 
Almanack na mesma ordem -em qne ficariam si houvessem 
sido promovidos ,successivamente, preenchendo vagas abertas· 
em datas differentes~ e que em 23 de setembro de :19:15 o rc-· 
ferido tribunal, depois de expender a doutrina ailima, accre
scentou: cEsta decisão se ajusta perfeitamente com as dispo
sições regu'lamentarcs que mandam· respeitar nas promoções 
collectivas os direitos adquiridos, isto ó, os direitos de offi
ciaes que primeiro fizeram Jús 1tís vaga! que se abrirem nos 
respectivos quadros,; · · 
· Considerando que no boletim n. 277, de 30 de· novembro 

• · de :129:1, lê-se que o Sr. Ministro da Gnerr& mantiou collocar 
no Almanack mri sub-official amanuense acima de tres do 
seus collegas de accôrdo com . a classificação em concurso, 
sendo, entretanto, esse amanuense mais moderno de praça que 
os outros tres oollocados no Almanack acima delles: 

O caso justilfica perfeitamente a presente emenda, pois o 
nma.nuenso de 2• classe que obteve melhor olassificacão ser.i. 
promovido a •t• classe, por anti-guidade, antes dos outros seus 
coHegas de pelar classificacão; ·comquanto mais antigos . de 
praca: . · . 

Considerando, finalmente, que o Sr.· Presidente da Repu
blica no decreto n. t1.5ml, de 23 de agosto de :1922, no seu 
art. 2', diz: "Nas nomeações collectivas para os primeiros 
postos dos differentes quadros que compõem o Corpo de 
1Snude do Exercito sertí rigorosamente observada a collocaoão 
obtida em concurso», entretanto a , Commisslio de Promoções, 
ir.t.erpretando esta resolucão, declarou que o referido· decreto 
refere-se aos medicas nomeados depois dn datà de sua pu
blicacão, pelo que torna-se necossaria a ~presentaçãp da se-
gumto · 

I ,/ " 
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EMENDA 

Onde convier: 

1 Art. Os mcçlicos que foram ,nomeados para os postos 
.de .primeiros Lencntes ·do Exercito, em virtude do decreto de 
.9 de julho de 1919, deverão guardar, no Almanack M1lifar, 
para' ós cffcitos de promoção por antiguidade, a ordem de 
classificação obL1da no concurso a que se submetteram para 
os referidos postos. . · . 

Paragrapho unico. O dispositivo da lei do areamento de 
1919, reiativo ao paragrapho do ar!,. 84, não influirá nas pro
moções por antiguidade dos mesmos officiaes. 

Sala das sessões, 20 de dezembro de 1922. ~ José de Si~ 
queira Menezes, 

-
' 

Exmos. f;lrs. Senadores, Presidente e membros da Com-
missão de Finanças do Senado. . 

Memorial - Rozendo Garcia Rosa, tenente:-coronel ho
norarid do Exercito, pelos bons serviços prestados na guerra 
contra o governo da Republica do Paraguay, como volunta
.rio da Patria, da qual voltou mutilado do braço esquerdo em 
consequcncia de ferimentd de bala qúe recebeu no combate 
do dia 3 de novembro de 1867, em Tuyuty, cnm 77 annos de 
idade. casado, achando-se, actualmente na situação de não 
poder promover os meios de subsi~toncia pelo seu trabalho, 
nãd só pela falta do braoo e da idade avançada, como tam
.bem poJo incommodo de saude que appareceu-lhe do fim 
do anno passado para cá. vem, po'r isso, expor a VV. EEJI' ·. · 
a sua situação e pedir-lhes com a devida ven!a para com~e
der aos officiaes hono'rarios do Exercfto, voluntarios da Pa- · 
tria mutilados da gloriosa campanha do Paraguay, como o 
signatario deste memorial, o direito á Assistencia do Asylo 
de Invalidas da· Patria, como já foi concedido aos aotuaes of
ficiaes reformados, mutilados em serviços de campanha, pela 

, lei da d~speza para o serviço C?rrente de '1922, cujo arHgo 
pede vem a para transcrever aqm: . 
· «Art: 55. Os aotuaes officiaes reformados 'que ficaram, 
mutilados em serviço ·de campanha o que forem julgados 
pela junta superio'r de saude do Exercito incapazes de pro
mover" qualquer outros meios de subsi:Stenoia, terão direito 
á Assistencia do Asylo de Invalidas da Patria, percebendo, 
nesse estabelecimento e sem distinccão de postos, um quan
t.itativo para alimentncüo equivalente a tres etapas.~ · 

Si for Justo e louvavel o que .foi concedido aos actuaes 
offioiaes. reformados,. mutilados C!p serviços de. campanha, 
como fo1. tambem é .Justo e louvavel que se conceda o tpes,. 
mo dir~ito ·ao~ of~iciaes. honorarios do Exercito, voluntririos 
da Patr1a, muf.1l~dos da campanha do Paraguay; e ainda mais 
porq:uc os invahdos da (l'Uerra do Pnrnguay teem um patri
momo cl11 mais dn dous mil contos' de réis provenientes de 
s:ub;:cripçãn popular, Pro'movi:da aqui, depois de• terminada 
a guorr~. o . qual r.sfl\ sendo adminiRtrado pr.ln Associação· 
Commcrcwl, drsf.a Capital Frrlcrnl, por concrssfio de mil dos 
governos passados, quando devin ser administrado pelo Gd- . 
verno que, ccrtnmcnfo, daria applicnção dos rendimentos do 
accôrdo com a vontade dos magnificentes · · 
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Nenhum official honorario do Excr,cito, volunl.f\rio da 
.Patria, mutilado ria campanha do Paraguay, percebe· pensão 
alguma da Associação Commercial, os quacs são ohqjo muito 
poucos, podendo a'f!irmar .que aqui na Capital Federal S(f 
existem clous,· sendo um o signatario dcs[e memorial, e . o 
outro tenente-coronel Jos1l ·Rodrigues Cabral· No(Ya, mutilado 
do braco direito. , · 
· · Os Exmos. $rs·. Senadores, marechal José Siqueira de 

!.fenezes c o DT. Gonçalo Ro'llemberg apresentaram uma 
emenda ao orcamcnto da Guerra, dando aos officiaes hono
rarios- do Exercito voluntarios da Patria, mutilado~; i:la cam
]Janha do' Parasuay,., o direito á Assistencín· do Asyló de In
validos da Pa t.ria. 

Sendo justa c ele equidnclc a. emendo. apresentada, con
fiam o ·srgnatario deste memorial e os outros seus com
panheiros mutilados que, a emenda seja approvada,, como é 
de justica. - Rozendo Garcia Rosa. 
' -

Acàrcscenre-sc onde convier: 
Na cxocução rlo ,nrt. 2' da lei n. 71(), de ·13 de novem

bro rle 1900', sArão ôbscrvaclas as disposicões do decretd 
n. 13.882, de ·19 rle novembro do 1919,- procedendo-se, den
l:ro de treR mczes. á revisão dos actos que, ::.pós a lei nume
ro. 3 .178, não tenliam ob~ervaclo as re~ras consagradas nesse 
decreto, sem que . da h i advenham auaesquer vantagens pe
cuniarias, atrazadas, aos officiaes attingidos pela revisão. 

Sala das Ressõcs, ·20 de outubro de 1922. - José de Si
queira Menezes. 

Justificação 

O Governo pnssado, diante das duvidas e difficuldades . 
. que existiam em relaÇão á promo'cão e graduação de offi
ciaes no quadro F, quer do Exercito, quer da Marinha, de-
cretou 'em i\J · do novembro de 1919: · · · 

«Út .. " 1:• Qua~do a vaga ho~ver de ser preenchida pelo 
principio ele antiguidade, a promoção caberá ao o'fficial mais 
antigo nos dous quadros; si' esse official pertencer ao qua
dro F, .wrá promovido lambem o n. 1 do quadro' ordinario 
no .respectivo posto, 'observados em um e em outro caso· os 
demais_ requisitos da legislacãd em vigor. 
. Art. 2.• Para ns promocões por merecimento, a Com
missão· de,· Promoções do Exercito ou o Conselho do Almiran
tado ela Marinha or!l'nnizar;í a lista tríplice com os officiaes 

· de mais merito, na fórma das leis vigentes, sem attender ao 
quadro rle que facam parte. 

§ 1.• Si a cscolbn recnhir s6mente em officiaes do qua
dro ordinario, a· lista assim ·organizada constituirá. propos
~a da CommisRiio de Pro'mocões ou do Almirantado, · 

§ 2.' Si resultar quo um ou mais offioiaos incluídos na 
lista pertencem ao quadro F, serão escolhidos no quadro· or
dinario tantos officiaes quantos bastem para completai-a, e 
aquelles se considerarão como propostos t.ambem. no Gover
no para a promoção, sem prejuízo' do quadro ordinario .. 

' ' 

•" 
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Art. 3." As gra'duacões obedecerão ás mesmas regras do 
art. i., · · . 

Achando-se .os officiaes do quadro Q, de que trata o 
art. · 2• da lei n •. 716, de 13 de novembro de 11100, nas mes~ 
mas condições dos que pertencem ad quàdro F, torna-se ne~ 
cessaria uma medida que habilite ao Governo a applicar o 
mesmo criterio nas promoções dos officíaes dos quadros. es-
peciaes., . • 

A emenda supra mandando applicar as dispo~iQões do de
creto transcripto nas promoções dos . officiaes do quadro . Q, 
vi~a não só restabelecer o preceito legal contiJ:) no art. 9o 
do decreto n. 1.351, de 7 de fevereiro de 1891, do Governo 
Provisorio, com força de lei, que regula as promoções nos 
postos superiores 1do Exercito, como tambem ~;vitar futuras 
indemnizações por effeif.o. de sentença d11. Poder ·Judicia
rio, nas. acções contra a Fazenda Nacional, movidas pelos offi
cíaes prejudicados, pela ínobservancía do citado art. 9• do 
decreto n. :1.351. 

Sala das sessões, 20 de dézembro de 1922 .. - José de, 
· Si queira Jl enezes. 

Onde convier: 
· Art. E' o Governo autorizado a empresta;• á Coopera- · 

tiva de Construcção Predial, organizada péio Instituto de' En
genharia Militar, de conformidade com a· lei n. 1.637, de r; 
oe janeiro de 1907, até a quantia de cinco mil contos de réis, 
abrindo para isso os credites necessarios. · · 

Art. O emprestimo será feito em pre~\at:!ões semes-
traes nunca superior a mil contos de rúis, vencerá juros da 
.!i % no anno, pagaveis por semestres vencidos, e deverá estar 
inteiramente resgatado dmitro de 15 anuos a contar da en
trega pelo Governo da ult,ima prestação . 

Art. O producto do emprestímo sorti exclusivamente 
empregado na acquisição de terrenos e na- compra ou constru
.-cílo de predios para os associados, de àccôrdo com as condi~ 
ções estabelecidas nos estatutos da referida cooperativa, ap
provado~ eJYI assembléa <ie 19 de dezembro de 1921. 

Art. E' o Governo igualmente autorlzadl.l a: 
1•, suspender a cobrança ou reduzii: .11s taxas de impor

tacüo sobre o material . imprescindível a construcções confor~ 
me discriminação que será feita no contracto e a, jsentar a 
cooperativa dos impostos de sello, de transmissã" de proprle
r:ade e de qualqu~r outro que julgar cimvenientt! para qrle esta 
realize os seus fms. · , : ' 

' 2•, ceder terrenos de sua propriedade em ·:ondições ra-
2oaveis, ·e bem assim iristallações que. facilitem as constru-
~õ~; . .. 

a•, conceder transportes· gratuitos nas emprezas do ao·
verno, ou com reducção de tarifas nas emprezas subvencio-
nailas para o material destinado ás construcQões. . 

Art. O Instit.uto de Engenharia Militar é reconhecido 
instituição de utilidade publica .. 

Sala dás sessões, ele dezembro de 1922. -- V:idaZ Ramos~ 

I 
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Justificação 
.. J • • 

Achar uma . casa d:~ aluguer nesta cidade torna-se cada 
' dia problema mais dil'fwil. O chefe de família que, por qual
quer cir.cumstancia, 1í nbrigado a mlldat· de rcsidencia, passa 
por verdadeiras humilhações antes do vet; realizada esta rw
cessidadiJ, quasi sempre com ,sacrifícios monetarios superio:·es 
ás posses du victima. ·. 

· Para os militares u problema. é verdadeiramente angus
tioso. Com vencimentos reduzidos, obrigados ao uso de uni
formes diversos, adquirtllos por pt•ecos cada vez mais elevados, 
obrigados a ·alimentar •J vestir a fainilia com artigos cada vez 
mais caros, pouco lhes sobra para attender o pag·amento do 
aluguct• da casa· em continuo augmento. 

Attendendo a essas circumstancias, o Instituto de· Enge
nharia Militar tomou a iniciativa de organizar a Coopet•ativa 
de Const.rucção Predial, nos moldes da lei n. 1. 637, de 5 <te 
janeiro d~ :1907, associação que tem por fim exclu~ivo adquirir 
ou cons.truir predios para os seus associados, officiae;, :lo 

- Exercito' c da Armada, ,) que lhes será entregue mediante pa
gamento em prestações mcnsaes. A Cooperativa de Construcção 
Predial . não visa lucro de especic alrguma, tendo por principal 
empenho entregar aos seus associados casas solidas por pr•!t;os 
os mais reduzidos pos!üv<:is. A sua adminitração não é e não 
poderá set• remunerada, e sendo ot•ganizada por um inRtituto 
de engenheiros, os seus serviços technicos pouco dispendio 
custarão, cada sacio ser;í o fiscal da sua propria construcçâo ,, 

A Cooperativa conta actualmente numero superio1• a 
:l50 sacias, com as quotas integralizadas, continuando as ins
oripções, c sendo o numero de socios do Instituto cerca rle 300. 

, O emprestimo pedido será feito em prestações annuaes, 
nunca superiores a mil contos, o estará perfeitamente gar3n
tido, considerando-se que nenhum predio será entregue ao as- . 
saciado sem que elle tenha feito consignação. em folha, por 
tempo detcrmmado, da 1mportancia mensal correspondente. á 
·amortização do seu debito, . 

Pófa sua ors·anizaciio a. Cooperativa. conseguiria. reuli1nr 
o seu dt:siderutum com QS pt•oprios recurso~, porém, do umu. 
maneira. extremamente lenta, isto é, construindo muito pou
cos prcdios annualmcnte, e por preços mai~ elevados, pois ad
quiriria o material em pequena escala. O empx·estimo teria a 
virtude de barat.ear o uccelerar as constt•ucçoes extraot•dina
l'iaménte, o que iria, alt\ certo ponto, beneficiar indirectamente · 
a população toda pela vacancia da casa do militar que, fo.'!Se · 
cccupal' o prcdio para ollc .construido. 

A despcza mnxima dC' 111il contos annuacs, ató o momento 
·do cinco mil contos, não virá perturbar o cquilibrio orçamen
taria mais do . que está, tanto mais que as importancias des
pendidas voltariic> nos corres· publicas accrescidas ·dos .im•os 
vencidos, . 
· Não ~ão raros os cmpreslimos feitos a emprezas parU

culnrcs, do natureza commercial, visando go11dos dividenclos 
para os seus associados, e, sendo assim, mais se justifica este 
cmprçstimo, feito a uma associação elo puro .cooperativismo o 
constJtuida de iiidividuos qnc por outro qualquer meio diffj. 

'. 

. ' 
'·,~i ., 
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cilrrieate poderão adquirir uma casa para legar aos seus rlr.s-
cendentes. . . 

. Sala das sessões, · dezem~Jro de 1922. -. Vidal Ramos, 

Fica o Governo autorizado a mandar pagar, da data desta 
lei em deante, a D. Francisca de Almeida Ventura, viu va d-o 
capitão honorario do Exercito José Manoel Ventura da Silva, 
vcluntario da Patria, o meio soldo da patente do seu marido 
pela tabella .que baixou'..,çom a lei n. 1.473, de 9 de janeiro de 
:L!!U6. 

Sala das sessões, de dezembro de 1922. - José da .~i-
queira Menezes. 

Justificação · 

·O Congresso. praticará um acto de verdadeira justiça soe
correndo, embora com ~xigua quantia, a vi uva do brav() capit.ã() 

' V>entura;· a qual, em idade muito avançada, se debate em ()X
trema pobreza, impossibilitada de obter, penosamente como .até 
agora, os meios de subsi~f.encia pelo esforço do seu labor quo'
tidiano. 

Aos poderes publicas do paiz corre 'o imperioso devm· do 
amparar, ainda qur. tardiamente, como no caso presente, ele 
não· deixar perecerem na miseria as familias dos servidores 
da Justiça, que por ella derramaram seu sangue ·na cruenta 
sucrra contra o dictador do Paraguay, quando é certo que não 
regateiam ,iustos · favores ás de quantos em varias conjun
ctura, se tem sacrificado, pelo mesmo devotado amor, no 
decorrer dos tempos. · 

Sala das sessões. de dezembro de 192~. - Jos6 de St.:.· 
~ueira Menezes. 

Onde convier: 
I ' .. 

Nas vagas. que se veri·ficarem nos quadros de medicas e 
pharmaceuticos do Exercito serão preferidos para as nomea
ções, quando approvados em concurso, os ex-internos do Hos-
pital CentraL do Exercito. . . 

Sala das sessõios: - de dezembro de 1922. - José de Si-
queira Menezes. · · · 

lustificàçao 
.. '. 

A Il?edida é de toda:))lstica e equidD:de. . 
Os mf.ern~s de mcdwma c. pharmama do Hospital Cen

tral do E~crcJto. prestam , serv1ços reaes o relevantes sem 
rcmuncrncao. .', . · · · ' 
. ' Afa~ef!1-sc ao conhocjmonto' o tcchnica do of'ficio, assls

hndo ciJU!'lamento aos n11St6res varias desse importante de-' 
parLamento. A~sim, desde academicos, toem um longo e pro- .. · 
vç~toso aprcnrJJzado, que s6 redunda cm benefioio desse .hos-
pital. . . 

E' de notar, demais disto, que a lei não lhos mnnda con-
tar te!TIPO para nenhum effeito, · . 
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O que se pede, pois verificado o concurso e dada a elas~ 
sificaoão, é uma medida perfeitamente justa e moralizadot•n.; 
o que importa em ter como cer.ta a approvacfio 'da emenda. 

Sala das sessõ,es, do dezembro de 1922. - José de· Si-
queira .~tenezes. 

/ Onde conrvier: 
ArL. Ficam dispensados do exame de commando, de 

'que tratam as leis vigentes, para serem considerados officines 
de 2• linha do E.1:ercHo, os officiaes superiores da extincta 
Guarda Nacional, de comprovada moralidade,. que exercerem . ,: 
profissão intelleetual ha mais de dez annos, tiverem cursadC1 · 
por tres annos, pelo menos, a Es~ola Militar da antiga Côrtn, 
tomando p~rte nas manobras a~nu_aes; dependendo, porém, o 
seu aproveitamento, para comm1ssoes do posto, do estagio do 
seis mezes a um anno em um dos corpos da guarnição e da 
attestado de idoneií:Iade, ·a que fizerem jí\S, do respectivo com
mandante. 

Sala das sess·ões, 11 de maio dr; 1'922. - ]1•incu Machado, 

Justificação 

:A presente emenda estfi. justificada pelo seu propri o 
enunciado. . , . 

Com cfl'eito, o candidato á 2" linha, de comprovada mo.: 
J•alidade, que tiver feito vida de caserna na antiga . Escol à 
Militar da Praia Vermelha, durante trcs annos, com a instru
ccão militar segura e notaria daquelle estabelecimento mo
delar, culminada pelas manobras annuaes de Campo Granl;lo e 
nealengo, e venha exercendo profissão intellectual ha dez 
annos, certo é um individuo apto a habilitar-se a commis
sões dos postos dos officiaes superiores da 2• linha de que 
trata a emenda, uma vez que SQ sujeite ao estagio de Rois 
mezes a um. anno ' em um dos corpos da guarnição. Aliás 
marcado embora o minimo e r1 maximo do prazo· para o es
tagio, comtudo fica elle virtualmente prorogado até o: tempo 
em que consiga . reunir o requisito di) idoneidade, attestada 
pelo respectivo commandante. · 

. . I 

Sala das .sessões, H de ~?aio de 1922. - Irineu Machado. 

A emenda parece ,justa, pois os requisitos nella estabelc;. 
cidos satisfazem as cxigencias e o pensamento do regulamento 
em vigor sobre o assumpto. · 

Póde ser appmvada, com a seguinte fórma que acaute
la~á os interesses da adminislracão c da defesa miLitares. 

Art. E' facultado ao Poder Executivo, com audioncia 
e accõrdo do Estado Maior do Exercito, dispensa!'l>. 

O mais como na emenda. 
A presente emcnrla, apresentada Rnh n. 78 na sessão do 

11 de maio do correnle annno, obteve parecer favoravel nessa· 
mesma s.es~ã9, fo.i approvada, tomando d n ·I' 79 e, correndo 
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todos os turnos regimentaes, passou afinal em a• diseussão 
sob o n. 46, com a sub-emenda que da mesma consta.- . 

· E' das que, remettidas á Camara dos Srs. Deputados o alli 
rejeitadas, não conseguirem· .votação sufficiente para serem 
mantidas. aqui. 

Não contém materia nova, não envolve despezas, não coi
lide com a_ situação economico-financeira e assim não ha ra
zão para que não seja, até por coherencia; de novo adoptada 
pelo Senado. · · 

' O Sr. Presidente - Continúa a di·scussão. 

Sr. A. Azeredo ,....., Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - '!'em a .palavra o nobre 1Senador. 
, O Sr. A. Azeredo (peia o1·dem) -· S1•. Presidente, como o 
Senado votou urgencia para ser hoje discutido e votado. o or
cament~ do _Minis~erio da Agricultura, embora sem_ prejudicar 
a tercmra d1scussao do orçamento da Guerra, que Já constava 

' da ordem do dia, e como não ha a intencão de se discutir nes
te turno o orçamento da Agricultura, eu i pediria a .V. Ex. 
consultasse o Senado se consente - em dar preferenCJa para 
que seja immediatamente discutido o votado em segunda dis
cussão o areamento da Agricultura, ficando o da Guerra coi
locado logo em seguida. Para este, o honrado relator na Com
missão do Finanças tambem pretende pedir - c autorizou-me 
mesmo. a fazei-o em seu nome, caso não estivesse no recinto 
- a volta dolle. depois de fallarem os oradores. inscrip~os, á 
Commissão de Financas, onde receberá as· emendas qué ainda 
não tenham sido apresentadas á Casa. 

Era o que tinha a dizer.! 

· O Sr. Presidente -·· Tendo em consideração a escassez de 
tempo e a circumstancia de. não poder ser votado immedia-
tamentc o o~amento da Guerra, a Mesa acceita. o requeri- ·· 
mento _do nobre Senador . e vae submettel-o opportunamente 
á cons1deracão do _Senado. . · · . · 

O Sr. Irineu Machado- Peco a pala,•ra, Jlela ordem, 

' :9 Sr. Presidénte- Tem a palavt•a Q no\Jre :Senadór, 
. O Sr. Irineu Machado (f;ela o!•de·m)' - Sr. Pré si dente, 
dese.iava saber se V. Ex. tambem, submette á consideração 
da Casa· o requerimento qu•e, em meu nome e por uma gen
tileza ·a mim feita, foi apresentado. pelo honrado' Senador, o 
Sr. A. A:zeredo, relativamente ao or~amento da Guerra,, 

..... - ~ 

· O Sr. Presidente -_,You 'submcttel-o. 
· O Sr. A. Azeredo requer lambem a devÓ!uciio á Com
missão da proposi·c-ão ·da Gamara do~ Deputados, que fixa a 
despeza do 1\tinisterio da. Guerra para o exercício de 
1923. 

O Sr. Irineu Machado Depois do fallarem todos os 
oradores ins·criptos. Des·se modo conciliam-se os interesses 
p vot.a-se, 
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O Sz·. Presidente - Mo ·ha cJt•auurcs in~criplu::, 

O Sr. Paulo de .Frontin ·- Pcoo a palavr:l. 

o Sr. Presidente- Tem a 11alnvra o nohl'c Sr.uador· . . 
O Sr. Paulo de Frontin (t!f'la rmlem) -·,l.PJllhro a V. Ex. 

a convcn irmcia rJe ser o requeJ·imenlt) votado anles, pori.]ue 
;lepoh; pc\dç não havér numero e isso prejw.liea o andamento 
du o!'t;amenlo da Guerra. . . 
' . Tenho ele fazct• algumas consicJcr·açGes. que lomuJ·M 
uma pa,·Je !lo temj)o da sessão. e assim. l'e:mlviún a qnos1.~H 
com o numero que· actualmente existe na ·Ca.o;a, leremos dai li> 
uma solucão de' maior u\·grneia ao andamento do or~a~ 
mento. 

:Si V. Ex. concordar com esM meu alviLre, muilo. agra
decerei. 

O Sr. Irineu Machado -..: Por mim esl.nu de iu!eiro ac
cõrdo, porque não ha nenhum inconveniente .. 

' ' 
· O Sr .. Presidente - A MeBa van suhmctter a volos o re-
!Iurrimento do Sr: Senador Azeredo. ·. . 

.'fomando u Senado conhecimento flesl.n rcqurH'imontn, 
no sentido de set•. devolvido o projecto á commissüo, l'icará 
intet·rompida a. discussão. ·. · 

O Sr. Paulo .de Frontin ~ .. Peco a palan::. pela Ol'dcm. 

O ~r. Presidente ...._·Tem ll palnvm o nobre Scn:Hlor. 

O Sr. Paulo d.e Frontin (pela. urdem) - 81·. Presidente, 
porli :1 palavm par·a. sullmr.tter ao esclarecido t>•pir·il.o de V. Ex. 
o scgnint.e: · · 

Si _fm• approvarlo, c11rn u inlerprel.acão Q'.le V .. Ex. d<í. o . 
. !'HJlJei'Jill,ento rfo Sr. Sen:u!nr Ar.ereclo, nPm.n digno relator 
pQdeni emil.lir npinião ~ohJ•e as em<lnllas. O qne se visou em 
rr,Jaçfio a este requer·imento. foi ,justamente que. terminada 11 
11i~cus8ão, esgotada a lista· de (:J'ndorcs. inscr·iplos, em Jogar 'dn 
procedrr-~o immedial.ament,e ií votação, aper.ns com IJll!'CC~r 
Y<>r·bal, voltar a proriosíção ;i Cnmmissr1o. a:'im de quo ·esta 
J;Olisa examinar a;; emendas r. inl.erpôJ• Pila sCIJ par(!Cer. · 

Creio que foi esse ó · ob,iecl.ivo do I'CC[uerírnento do illus-
lre ''ir.e-Presidnnto .do Senado.' · 

· \ . O Sr. Presidente- Approva~o o J"eqLWl'inwnl.o, a. conse
<jucncia J•eg-imental i: fi inl.m·r~.<peüo da diseu\Jsüci tlu propo- · 
sição. 

O Sr. Paulo de F1·ontin- Nc:stns condiçGes, peço a V. Ex., 
c•,,Cando \\U inscJ•iplo. que me couccda desde j;í a pal,avra, so- ·, 
h1·c o orcnnwnl.o. 

O Sr .• Presidente _.:.. 'l\m·1 u palavra o nol1r~ Senador. 
' 

· O ,Sr. Paulo de Frontin (') ·- St'. l'J'r!sidc1J[.I'. pedi n pn-
lavl'll, solwe o ur~anwnlo du Guena, ari111 de jnsfific{\1' tilgu-

. ( ·) N üo J'o i revi!~ lo !lC' lo orn~or .•. • 
s ... - Yol.o.. XI 25 ., 

,·:: 
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mas dás ·emendas ·quo vou submetter ii: consid2racãó do Senad6 
c para as quaes pcc,o a attenção do illustro Sr. relator. · 

Vou examinar, tambem, a marcha crescente das despezas 
relativas ao orçamento em discussfio. Esse estudo, com ser 
interessante, r! conveniente, sobretudo cm uma quadra em qiJo 
·CU vejo as phantasias o 'as utopias do illustrl' reprl?sentante 
de S. Paulo, relator. do orçamento da Fazeud:.., na outra ·Caw 
mara, afim de obter uma reducoiio do cerca. de 500 mil con
tos em uma receita de SOO mil. E' necessario pxaminar quaes 
'as causas que permittiram · chegassemos á ,;ifuacão actual e 
quaes as medidas que podem ser tomadas, com uti!ic!ade para 
ó paiz, afim do remediar a ~ituar;ão; sem nos Iimilarinos ape
nas á eliminacão da dcspeza 110 papel e á creação de impostos, 
cuja renda não póde ser estimada. E' ,precis'J tambem que o 
1'uncciona1ismo, os operarias o jornaleiros, não paguem a dif
ferenoa. (Apoiados.) Em geral, sã.o ellos qt.H' constituem o 
demento obri.gatorio, em .qua se vão buscar wjustamcnte re-. 
cursos, com a aiminuição •l:l. remuneração qus lhes é conce-
àida., · - · . · · 

Ainda :igorâ, querem reduzir vencimen!r,~ estipulados em 
úma dísposicão de lei, que, não ha muito tempo, ha c!nco me .. 
zos, era ,iulgada da maior justica, deant.e das_condicões cres
centes da carestia da vida, condições difficeis que ainda per~ 
duram. (Jlltito bem.) . . . 

O orçamento da Guerra~ segundo. a propoJicão da Gamara; 
para o exercício de 1923, importa em uma despeza de réls, 
:11•7 .406:585$054, papel, e mais 200 contos om·o. Vamos com• 
parar este projecto de orçamento com o orçamento votado cm; 
ugosLo do corrente anno. No oroamenLo vigente a despesa 
está. orçada em 126.675:730$1•26, o que niostra que ha uma 

· differença um pouco superior a 20 mil contos. Por consc
AUencia, em um decurso de cinco. mezes, ~á se observa uma, 
àifferenca de 20 mil contos! . . · ; 

·Mas não é só isto. 
Não quero procurar elementos, quo possam ser conside~ 

rados como servindo a uma situação excessivamente distant.e 
da ·actual. Fui, por isso, procurar o orçamento de 1920, re
produzindo o que fiz, ao discutir o do Interior. Quer dizer, 
que me remontei ao p1.1imeiro areamento votado sob a direcção. 
po ex-Pr~siqente da Republica. · .r 

O ·orcamento da Guerra, votado pejo Congresso em :19191 
'p foi quando o illustre Sr. Epitacio Pessôa jtí l'xercia a chefia 
ca Nação. Nestas oond~cões, toda a votacãl) rei procedida do 
lil.ccôrdo com os .seus ministros e sob sua dircctu intcrven~ão .. 
E' isto, aliás, o que sempre ~e. dá, porque os rclatol'es nunca 
c·mittem parecer sobre .as emendas, principlllmen!P. ~obro as 
!emendas chamàdas auvÇr~amd7ttacH, apresentadaq pelos pro
prios relatarias, sem ouvirem os ministros,· e, muitas vezes, o 
-chefe do Estado. Estamos vendo que o mesmo facto se pas- · 
sa, no momento, om quo os Relatores aa Gamara e do Senado se entimdcm com os ministros e com o Presidente. da Repu~ 
!blica·. . · · · . 
·. Ora, o orçamento de 1920 era de 108. i40 :592$704, papel, 

.c 1. 600 :000$, ouro. . . . 
Convém, porém, observar que neste orçamento havia uma 

Oespezl). de 1. 500:000$, papel, e 1. 5.00:.000$, QUro, CQm !L mel!~ 



' . 

ma den·ominação de reorgari.ização do Exeroif.(). · Cciiiãtituià · à 
verba. :16' .. Esta verba. era uma verba de c111raoter extraordi- · 
nario e inodifi<lou-se depois, substituindo-a por oreditos que 
foram successivamente abertos pelo Governo, mediante auto
rização do Congresso, e que attmgiram quantias superio!'es á 
!VOtada em 1920. 

Veio o regimeu da construc9ão dos· quarteia, da compra 
de armamentos, emfim; unia ser1e de despezas a ·que não se 
<>lhou o quantum. O credito era illimitado e illimitadà foi a 
despeza. · · . 
· rSi subtrahirmos, das importancias que constam do orça
mento da Guerra para 1920 as duas sommas relativas á rearga
nização do Exercito, uma papel, 0\lltra ouro, o orçamento de 
tf920 é representado por 106.640:592$704, paper, e apenas 
100 :000$000; ouro. . . . 

Comparando-o com o orçamento actual, verifica--se que 
h a· um accrescimo de 40. 034 :000$, desprezando as tracçOes, 
portanto, quasi 4D % de augmento. 
· Vê-se, pois, como em um período tão curto, de :1920 a 
.:1923, em quatro exercícios, houve um augmento de 40 .o/o de 
àifferença. Na despeza ouro, a differença foi ·de 100 .%. pois 
passou-se de 100:000$ a 200 :000$000. · 

' · A:hi está a. causa da situação diffii(J.i! do orçamento actual. 
E' que se foi votando sem olhar ás importanci6s totaes ., Foi-. 
·Se estimando a receita. no papel, como era necessat·io, dando 
~~panas uma. illusão, pot•que· esta receita nunca foi obtida, 
!l,'ealmente, na pratiCa .. Oon,sequentemntt:t . o .pequano saldo, 
que pelo malabarismo dos algarismos se conseguiu oliter, dos. 
appareceu e o facto real foi o deficit, óada vez mais elevado, 
J?Ol'que não se .pôz um freio na successão constante de despe. 
zas, muitas das quaes deviam ter sido eliminadas. 

· NAo quero referir as causas. A reorganização do Exercito 
abso1;via 1>5(): 000$, ouro e 34 • 000 :000$, papel. A essa verba 
foràm aj·lllStado!l-dezenas ·de milhares de .contos, de modo a 
.augmentar a situll:ção difficil do. orçamento, creando um de
ficit mais elevadó do que aquella que devera provir 1se es. 
tivessem contidas· as despezas denbro das ·verbas votadas, com 
determinações'· claras e precisas. · . 

Uma rapida comparação tornarâ para o Senado clara a 
situaçllo das diversas verbas nos tres exercícios. 
· · A verba 1' relativa 11 Administraç!lo Central, custava, em 

1020, 1.8il!:639$; em 1922, jâ se gastóu 3.294:172$500, e para. 
1928 se propõe\7.485:662$500. . 

Estâ ahi, .portanto, o ausmento espantoso nesta primeira 
:ver.ba. · · .-· . 

O SR. LUiz ADotPHo - Um .augmento quatro vezes maior. 
. . .. 0 &R •. PAULO Dll FRONTIN - Exactamente. Perguntará O 
s.enado cona é que se attingiu a esse augmento? 

· :A razão é· esta: no orQamento para :1.923 está inclui da a· 
· verba correspondente á · percentagem em que está "caLciulada, 
para tudo que é relativo ao orçamento da Gue.rra, em réis 
5.680:000$. E' a razão pela qual ha este sl>ande accresolmo. 

A segunda ~·erba é t•clat!va ao Estado Maior. Era, em i 921 · · 
do 13.2 :735$600; om :1.922, foi de 337 :027$500•, mantida para o 
crcamen,to actual. Quer dlz~11 que houve um .. aurmento da 
lll~l~ de 50 ,'Yo. · . . ·--

\ 
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' 
•· A verba 3• - ,justiça militar -. foi uma das vo~bas cm 

que o (Jnvl~f·no pas~arlo 'não teve con.l.a, P~~o nem med1da .. E1·a 
em Hl20 de .1!)\l :350$; cm -1921, fo1 elcvucla a 958:980$000,, 

O Srt. Lmz Aoou>Ho - Quasi o dobro. 
O Sn. PAULO DE FrtON'riN - Para este anuo· a proposta ó 

de 1.07<1 :380$1)100. Vê-se, portanto, que esla verba está ele~ 
vada em mais do dobro do que era em J 920. 

A verba !1• - instrucrão militar - era cm 1920 dotada 
im1 4;277:725$: passou a ·5.97.0:370f!960; em 1922; agora a 
proposta é de 6.592:200$496. Quer dizer que houve um au
gmento de mais de 50 o/o sobre a de 1920. ' . 

A verba 5• ·- Arsenaes, Inten~encias, F,qrtalezas - pouc~ 
alteração ~offrcu. · 

S1·. Presidente, noto que-, naquillo que é mais util, tem o 
Govemo a preoccupação de gastar pouco, succede_ndo o con~, 
trai'io naquillo que muitas vezes póde ser até ev1tado, e em 
quo se gastam sommas fabulosas, ·podemos dizer, 

.A dotação desta verba era, em 1920 de 2.160 :791$526; 
paRsou a Rer rle 2.600:736$765 em 1922; agora foi reduzida a 
2.553:500$265. Quer dizer que houve. a pequena reducção de 
<17: 000$ ~obre a verba do exercic.io correl),te mas com . o au
gmento de ·140 :000$000, mais ou menos, sobre a :verba: 
de '1920, isto é, de 20 o/o.. · 

Verba ü' - Fabricas - Nesta verba dá-se o mesmo phe
nomono ,iá observado. As fabricas de polvoro. sem fuma~ a e 
out.ros estabelecimentos congerieres são de grande utilidade, 
Nellas o augmento é pequeno.. . 

Ep1 -l92il, a verba ct·a de 1.354:204$200: em 1921 subiu n: 
1.379 :967$750•, que foi mantida para '1923. Vê-se ,por ahi que, 
nnll'e 1920 c 1922 li<mve apenas uma differença de 25:000$, .
fracção insignificante que niio c.hega a 2 o/o de augmento. · 

Verba 7' - Serviço de Saúde .,.- Esta verba era :em: 
1020 de 1.026:880$400: passou a 1.227:145$. em 1922. Para 
1923 foi proposta a quantia de 1.659:267$0100. Ha, portanto, 
i 1m auAlmcnlo de '433 :000$ sobre a de 1920, ou ~ejam corea 

· d~ 40 o/o. Está mais ou menos na média qo augmento total; 
. Verba 8• - Soldo ü gratificação (Ie officiaes - •Era cm: 

1!120 de 25. Oíi4 :9'21$884; foi elevada em 1922 · a ré is 
:32.048:832$922. A proposta para 1923 é de 35.678:'959$000,, 
Quer dizer que, cm relação á verba de 1920, ha um augmento,. 
om numm•osn~ rNJonrlns . rlil 1 O. 600:000$, o. que representa, cm 
1·olação á verba do 1920, 40 o/o . de augmento. · 

Ve·,·ba · o• - Soldo; .etapas e gratificacões de Pracas de 
pret.. ·- Era orn 1920, de 31.041:287$460. Em 1.922 
elevou-se a 3-1·. 762 :07·'1$2üO, o a proposta para 1~23 I.Í de ré is 
·1:!.190:187$060. J.slo ·r.; ha urn accrcscimo de rna·is de 11 mil· 
eónl.o~. que coJ•i•o:;ponde, portanto, a cerca de 36 ~ sobro a: 
de :l!l\20. . . 

A vr.l'!m :to• se refere ás classes inactiva~. Essas classes 
cnnsunJi.am. nm 1020. 13.030 :520$li38: em 1922, gastaram··RO 
nom nR inar.livns 1:1.'538 :lHli,~.i'l5, r. a propo.ol.a para 1923 t\ do 
.I G. 5:38: lilii$7·1:;. T•J como nessa vm·bn a pal't.e Jll'incipal se re
frre a nfl'ieiae~. hawndo apenas uma vcr.ba de mil e tantos 

. cont.ns para as pf•aças de prct~ vê-se que elln representa, cm 
l'clacüo ú totul.iclucle dos offi.cjues, quusi -i O o/o do. augm.en~o.r r· 

• o 
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'-. O Sn. Lurz '"\ooLPHO -t E essas dcspezas sãri ria labella 
ordinaria. V. Ex. não so r"eriu aos croditos cxtr•anr·d inariô~ 
e supplcmentares. 

O SrL PAULO DE Flr!úN'rJN - Só 'me ba;;er. i nas tabollas or
camenl.at-ias vindas da Camarn; não nos abusos dos crerlitos 
supplementàr·es, extraordinarios, etc. · 
1 A ver•ba. J 1' se mfcre a a:iudas de euslo. Er·a de 5oo 
contos em 1920, e cont,inúa a scT· rle 500 corllc's; mesmo porqu!J 
.Quando não chega, abr1!-sc creditos supplemcntarcs c assim 
se pôde augmental-a sem conslat· o augnwnlo das l.alwllas 
aprn·ovttdas pelo Congrô~.so. 
' A ver.·!Ja :12' ü diminuta- .empregados acldidns. E~l.n. 
ver·ha, ao conl.mrio, trn 1 sido ·reduzida pelo aproveiLamenl.o 
dos empregado~ adrliclos e J'allecimenlos, Em. om -1920 de ré is 
2:!1 : !i:H$ e passou para 92 :·284$, em 1 922·, e ag·orn, pai'U 
1923, é de 89 :884$000; Ve-.sc, portanto. que sem ter lrnvido u 

- aproveitamento integr•al dos addidos, houve:, em t.oclo o caso, 
. RustentarJas aqui no Congresso foram, até certo ponlo, lr!varlas 

1 a el'feito pelo Governo. . , ·. 
· . A verba -13" - obras - r.ra de 830 contos no ot•camenlo 
de 1920; passou para 1.015:000$ no de 19:!:2, e a prriposta a 

. mantem para 19~3. . . · 
Sabemos que essas obras, representam uma fracção mí

nima da ímportancía real,. porque somente a ,que diz respr11.n 
a quarteis representa uma augmento de cento e tantos ·mil 
contos. na 'verba obras, por• onde ellas deviam ser feitas mas 
;que não o são senão por creditas .e autorizações, . que o' Con
s;resso não tom oppportunidada de examinar· minUciosamente. 

A verba H' é relativa ao m:Hería'l. 9 material ímpnJ·
tava, em :1920, em 2Lfô4 :874$; elevou-se a 29.019:474$, em 
1922, e a proposta agora ~ de 31.305 :tlüfi$!!18. Quer dizet• 

. quo 'houve um accrcscímo de sete mil e poucos contos, o qu9 
é quasi 30 %. . . · 

''l'omos ainda a considerar a vcr.ba 15" - commíssõcs ex-
teriores. · · 

Era de cem contos e el.evou-sc a duzentos contos. 
Pnr• ahi o Senado vü a progress~o crcRccnt,e da dcspezn. 

do m·camcnto da Guerra. E o que nessas dcspezas chama ns
pecíalmento a at.t.cn~ão são as que correspondem ás clas,'H!S 
inactivas. Houve uma certa facilidade,. depois· ela lei Pires 
F'erre·ira. P., posteriormente, por outras aul.ol'iza~ões, que !.cem 
sido votadas, quer no arçamento, quer na lei de ror~as, l'a
ztmdo. ·eom que as reformas seJam concedír.las sem J!nmplela 
observancia das condições estabelecidas pela Conslitui1;ão, que 
exige para esse fim, a iltvalídcz physiea. Assim, concedeu
se uma lei de compulsaria, sustent.audn-se. lrat.ur-sé' de me
dida.nccessarro par·a u rejuvcnoRcimenl.o dos quadros; e corno 
a tondcncia é opcmt· c,;so re,juvcnc;,cimenlo cada vez mais 
cedo, pelns refor·mas ou retiradas dos mílil.arcs de diversas 
patentes, a verba cot•respnndon te se eleva pouco a pouco, at
tinginrlo .i(L a 15 mil e t.ant.os. contos. 

Vô portanto, o Senado o que ·se tem pa·ssado com o orço
monto (Ia Guerl'a O mesmo facto se dli om maior escala ob
servada no orçnnieul9 do ~Nnislcri9 da Justic:l e Negocias do 

· ~ntO!'ior, como se pode .ver pela analyso detalhada :que J'it. do 
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.seu contexto, em uma das ultimas sessõe~ aqui realizadag 
t!: noite. ~~ 

Eu poderia ainda deter-me em .outras considerações re
lativas a esses augmcntos de despezas, o .que me seria muito 
facil. Mas, como as minhas observações não teem por fün 
obstruir a votação deste orçamento, apenas chamo a attonção 
da Commissão <le Finanç.as e· do illustre relator para esses 
pontos; 
. Vou agora jusUfkar tres en}endas qu~ submetterei á con

'sJderação do .'lenado. Antes, porém, deseJo que o Senado to
me conhcr:imento de doutrina muito interessante seguida pela 
Camara. O orçamento que discutimos, foi o do Interior. 
Chegou-nos absolutamente sem cauda .. o segundo - do Ex
terior, ·- .iá v~ i o com uma pequena cauda. Este ,hl possue 
uma cauqa mu1to maior... , 

O Sn. iLUIZ ADOLPHO - E uma cauda de veneno. (Riso.)' '· 

:O SR. PAULO DE iFRONTIN - ... de dez artigos. TernOs·/ 
ahi, como muito bem dii: o mou !honrado colloga dez venenos 
nossa cauda .. Mais. interessante ainda 1é a fórma porque ahi se 
encaixaram. Vamos examinai-os. 

" . 
' 

A dispo~ição do art .• 2', n. 5, determina o seguinte: (lU!): 
' . . 

«E'~ o Poder Executivo aütovizado a realizar con-. 
tractos além do exercício, por tempo, porGm, não e~ce-

. dente de tres annos, quando versarem sobre construc
oões . acquisi~ões dr material de guerra força e luz de 
estabelecimentos . militares, alugueis dê casa e campo 
para invernadas· e locações de serviços.» 

:Aqui o veneno se nsconde perfeitamente dentro da oaúda , 
cstabelecando~se esses contractos . por tres annos para alu~ · 
gueis de .casas, força e luz, entrando o ministro de accôrdo 
com as companhias fornecedoras de luz e energia eleof.rica, 
para aluguel d.e campos de invernada .e locação de se'rvicos. 

Realmente, não se pódo fazer um contracto de um instru
ctor, de um especialist·a, de um· tec·hnico, estrangeiro, para 
um arsenal ou uma .fortaleza, etc .. pelo prazo, de um anuo. 
Comprchendo-so, perfeit.amente nestt> ,caso, o prazo da t.res 
annos. Quanto á construcção de casas e acquisicão do mate-
rial,. isto me parece inconveniente. · 

O· Sn. Lurz Aoor,PHO - V. Ex .. manda eliminar a au-
. torização? · • · 

, o Sn. PAULo DE FRONTIN-· Exactamente. A emenda propõe 
a suppressão das palavras « ci:mstrucções, aoquisicões de ma-
tenial de guerra~·. , . · .. · , 

Uma outra disposição da.cauda, é a seguinte: (U.) 

«Art .. 8,• Ficam commettidos ao encarregados dos 
trabalhos da organizacão do serviço geographioo mili
tar, sob a direocão superfor dá dhefia do Estado~Maior. 
do Exercito, os encargos: ' 

a). de pz:pjeotar; a applicacãct do cx:edito yo~ado,; 
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,.. b) de m·omovcr a cxccucão de trabalhos remune~ 
rados que tenham por objectivo o treinamento dos ser~ 
vicos e installacões, ou que forem considerados de uLi-
Jidade publica; , . . 

·c) do applicar a. retida proveniente dos traballhos r.e
munerados á ampliaoão e aperi'oiçonmento das inst.nl
Jaçücs de serviços., 

D . SH. LUJZ ADor..PHo- E' uma disposição inconveniente .. 
. . ·, . . 

O SR. P.tvr.o DE FaoNTIN' - d) de legalizar as despeza~ e 
rendas dos divorsos grupos de serviços geographicos 
miliLm•, mantendo para esse fim uma escripturacão 
conveniente ú hoa marcha dos trabalhos de organiza-

·. cão r, que possa fornecer, opportunamente, os elemen- · 
tos seguros 1para tomadas do contas na Directoria ·Ge
t·nl de Contabilidade da: Guerra.:~< 

Ora, isto é contra tudo quanto temos· votados aqui, e 
,cl)nfra o Codigo da Contabilidade publica que ó applicavcl a 
t0das as reparticões. Não é possível, portanto, que se man
tenha uma àl~posioão desta ordem, que já -não é Ministro, 
nem o proprio Chefe do Estado Maior, que nesttl caso nãN. 
era: nutoridnd.J, pois .o seria o director da Contabilidade. De 
accôrdo cnm a rletrrminnr.íin dn MiniRt.ro e sob proposta do 
direct.m· da repartiçiln competente cumpria ao director da 
CotJtnbiliclade fazer a escripturacão, ·. · 

I'ois bem, eu proponho a suppressão deste artigo. í\:fJho 
que este serviço geographico póde prestar grandes serviços~ 
sendo muito bem organizado, mais tudo isto não· p6de ser 
s1iniio uma- dependencia do· li!•inisterio da G.uerra, sujeita aos

regulamentos· gm•nes e, ·por outro lado, que· seja da mesma 
manr.ira. sujeito :lo Codigo de Contabilidade· publica. · 

D proximo artigo é' o docimo: «Ficam supprimidas nestfl 
Mini~lorio todas as diarias, salvo as que estilo determinadas 
cm lei esr•ccinl, destinadas :í alimentncão.:' . 

Não acho Justo esta restricção, acho que tambüm devem 
ser mantidas todas as diarias relativas (~ conducçilo; porLant.o, 
pr•oponho n sogninte: ·que ·se accresccnl.e no final: «OU con:

cluco}ÚO»,. do modo que, todas as diarias serão supp!'imidae, 
salvo. as que forem determinadas cm lei osp~cinl fles/,iuadas a 
alim1:ntacão ou conduccilo. · 

Deslo. mrmcira .. o illustre Relator c digno PreAidcntf!_ ri ti 
Commissiío podorã:J examinar se ha convenienrin nn appro- · 
v:wuo do que ora consigno, nãn sô no quo se refere á lei do 
or·Çamonl.o, cnmo ó CJllO ostú na propria cauda 01:çnmcntnria. 

São C8f.a~ as rmendns qnc tinha de ,iusLificat' e submel Ler 
,n c•msideea(,:iio · do Senado. 

Com isto,, termino o que tenho de dizer, quer ua nprll· 
ciaçiio geral das despezas, c seus· argumentos constantes pro
STüs;ivos, quer no tocante a disposições que nilo me. ·par·e
cem convenientes e que devem ser, ou examinadas ou sup
JWimid~,;. (i\fn'ito ur:m; mttilu bem,) 

·' 

,·,··, 
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o ;ANNAllS DO SENADq · 

Veem :í Mesa, são lida~, apoiadas e prlstas em discussão 
as SC!>Uill1CS 

Emrmr/a,s ao orcamentl) ela Gtum·a 
• 

N. 1 

' ·Supprirnam.~sc as palavra.s: ~conslrucções, acquisições. de 
malerial rle gw:ll'r~,. 

N. 2 
o, 

Suppl'ima-sc o art. 8". 

;,~~ ' 
Ao art. 1·0: 

·· · N 3 ,.~· ·= ' 

• AccJ•escenf.c-sc no final: «ou conducçiío,. 
IUo ele .Taneiro, 23 de dezembro de 1922. - Paulo de 

Jo'l·ontin . 

. O Sr. Presidente - Coní.inúa a discuss::ic. 

O Sr. Irineu Machado - .Pe~o a palavra. 

O Sr. Presidente-· Tt'm u palavra o .nohre Sen~.dor. 

O Sr. Irineu Machado- Ha nm requerimento forriluladh 
pelo Sr.OSenador .~z~redo e por mim rectificado. Esse.reque~ 
l'imcnto, o Sr. Prest·dentc do Senado declarou que scr1a sub
melt.idn OpJltl!'lunamenl e ao voto da Casa. logõ qtw o ::.:1•. St~
nadot· Fronthi {'()ncluissr o seu discurso. Pcdcria a V. Ex. 
f!l'le tivesse a bondade rle suhmet1.cl-o· agora a voto, 'J)orqul', 
~i nfi.o houver nnmr.ro. no menos, pr.ln Ii~t.u de ehamafln. t'iem·á 
provado· qua c;;tHmns twrsent.r.il e qnc a cn !pa da· dem'ora não 

· é nossa. · 

O Sr. Presidente - O Pl' .. Srnndor Anto~io .AzNedo J'e
qll e r eu a v o !I. a do orçamento á respectiva Commissão, de modo 
quA o Rr.lnlor possa emilt.it· opiniões sobre as emendas apre
sentadas. 

fl'ão ha numero no, recinto. . o, 

O Sr. lrineu Machado o• Peço n. V. Ex. que proceda á 
chnmada. · · o 

O Sr. Presidente ·- Yac proMder~·se á cltnm.[ldn. (Pau.sa.) 

.Procedendo-se ú c!Jamndn, verifica-se a nusencin dos Srs.: 
,lusl o Chcrmonf, Inclio rio Brasil, Godofredo Vinnna, José Eu
sehio, Costa llodrignfls, Bcn,iamin Bnrl'oso, . Tobias Montoirn, 
Antonio Massa. Mnnoel Bot·ha, Eusebio de AnMndc, Goncalo 
Hollemlwrp.:, Riqucira l!c Mcnozos, Antonio Moniz, Brrnnrdino 
Monl.eit•o, .Tf'J'mt;.:mo Monteiro. Niln .Pet:anll!l, Sampaio CorJ••!a, 
Bel'nnrclo Montl>u·o, Mlolpho Gorclo, AJl'.re.clo Ellis, A. Azevedo, 

• 



· SESSÃ~ E~( 23 DE DEZEMB!Ii) DE·'1922 393" .,_ • :! 

Ramos Caiado, Hermenegildo de 1\Ioracs, O!egario Pinto, Car
Io~ CavaleanLi, . Genero~o l\brques, Al'f•m;;o Camargo, Cario~ 
;Barbosa o .Vcspucio elo Ab1·eu (29). · 

O ·sr. Presidente - Responderam á chamada apenas 15 
Srs. Senadot·es. Não ha numero e fica prejudicado o reque
rimento. 

O.Sr. Irineu Machado- Po~.o a palavm pela ordem .. 
O Sr. Presidente- Tnm a 'J)alavm o nobre Senallor . 

. O Sr. Irlneu Machado (pda rirdem) - Sr. Presidente, 
hn emendas governameul.al'~ e da maxirna imporlancia, que 
não ost.ão sendo esLwlailas pela adminisl.t'al;ão e di~em respeito 
ü nossa defesa. . 

Eu mesmo posso dar t.esl emunho ao Senado, pela parle 
que tomei nesses estudos, que e !las são oabsolulamcnl.e · indis
]Jeu~avcis e que não se póde encep•ar a discussão, porque fi-
IJar·ia pre,judicarla a sua apresent.açrw. · · 

Tomo com a Casa o compromisso de honra, de não dis
cutir, amanhã, o assumpto, afun dtr dat· uma solução concitia
toria á questão ll haver numero pat·a que essa proposinão 
possa voltar á Comm issãp. • 

Requeiro, pois a Y. Ex. que consuite. o Senado sobre si 
· - concede no levl\nlamento da. nossa sessão. 

O Sr. Presidente ;_ Antes de submett.er a votos o· re
querimento do nobre Senador pelo Districlo J!'ederal, vou 
mandar procedet· á leitura do parecer sobre a Receita, parecer 
que acaba de ser enviado pela Commissão do Financas. 

O Sr. 2" Secretario, ,procede á leitura do seguinte· ~. 'J '' 

PARECER 

N. 421 - i922 • 
• 

' A iniciativa das. leis de impostos assegurada pela Consti
tuição Federa·! á Cámara dos Deputados não restringe de modo 
algum o direito do Senado de alterai-as com o seu voto, mo
dificando, additando ou mesmo substituindo por completo o 

: seu texto c nem siqutn• o priva da ·iniciativa de desaggra
vações, mas obriga, mai.s que em qualquer outro caso, o Se
nudo a deixar á Gamara a ultima palavra na vota1;ão de novas 
imposições ou tributos. 

Decorre desse dever a indeclinavel necessida~e de acoele
rarmos a discussão o voto do actual projecto de lei da Receita, 
JJara .. quo ainda J)ossa regpes..,ar á Carnara e receber alli de
finitiva decisão. Ji)' evidente que i.sso não se poderá fazer 
<iem o sacrifício do exame e consequente· collaboração desta 
Ca.~a do Congres~u na factura da lei que nos occupa a at-

. tenção neste momento. No emtanlo, a Commissão de Fi

. nanças julga-se obrigada a pedir ao Senado que lhe dê a 
sua. collnborar,ão neste saorificio, ncccssario á · observan
cia do t<!xto constitucional e á l·ealdade que esta Casa deve 
pC.r nas suas relações com a outra Casa · do Congresso, 
como em todo~ os seus acto~. Tm•emos a:;dÜTJ adquirido ainda 
maior forca moral Dnra recl!!llllll' a pa1:te de Lempo que liOí\ 

·' .,. 

' 
·. 
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···, ,' 

' .• · 

, . 
• !: 

'\".ft 

•. 

.. 



.ANNAES DO SENADO 

\:leve caber na discussão das leis orçamentarias, ,cujo voto 
annual a Constituição attribuiu ao Congresso Nacfonal sem 
qual•quer distinccão que autorize a pJ1edominancia de um 
sobre o outro ramo do Poder Legislativo. · 

. O atrazo com que recebemos a proposição da Receita, 
ainda que mais justificada este annq que nos anteriores pelas 
Clrcumstancias de ordem poli tim., financeira e comerciaes de 
todos conhecidas c o advento de :um quatriennio presidencial, 
não IJ)ermitte 1á Commissão, nem ao Senado, úm estudo digno 
desse nome. Nos ultimes dez dias de sessão estão por votar e 
são discutidos no recinto todos os orçamentos de despeza que 
já nos chegaram.; porque ainda nem todos' vieram !. . . as leis 
de força de terra· e de mar, a do inquiiinatq, para não falar 
de out.ras I A Commissão de Finanças precisa acompanhar as 
discussões no recinto,· ao menos com a presença ·do Relator. · 
em cada caso - é chamada continuamente a dar numero para 
as votações e vê-se na contingencia dre ouvir apr.essadamente · 

· os relatorios que precedem, como este, a apresentação dos 
projectos orcamentarios, e apressadamente decidir das emen
das com que os .Senadores collaboram no recinto. :Ainda que 
se trate de actos publico~. as minudencias que acabo de · re4 

:ferir ,poderiam parecer demasiado domesticas, si não fossem 
indi~pensaveis para a1'firmar que semelhante ambiente de 
desot~dem e atropello não é evidentemente propicio á 'solução · 
ac'ertada dos mais graves problemas da vida nacional. · 

Restringindo ao pro,ieoto da <Receita, as observações 
ímterior.es, .temos que o Senado deve votai-a e devolvei-a 
com tempo de receber o ·vo'to da Camara iniciadora de modo 
que tudo isso se faca em dez · dias I Para diminuir quanto 

1 
possível as consequencias ·de situação tão disparatada. o re
lator deste parecer .encontrou no provecto relator. da Camara: 
toda a boa vontade na exposição da obra ·Que fez, ·sem que, 
no emtanto, as ·Ciooumist.ancias lhe permittissem cionhecer 
dos elementos que serviram a sua . rcalizacão'. Esses appa
recem agora nas reclamações da imprensa c nas que in
censantemente p relator tem recebido, aqui no Senado e em 
súa resideneia, de commissões do commercio e das indus
trias, em · memoriaes e exposições que, justas ou não, mere
ciam ser lidas co'm tempo sufficiente ao menos para a veri
ficação de af!irmativas, dados, antecedentes e ·quantas ai- 1 
.legações · de caracter pratico formulam os interessados, na
turaes collaboradores do uma lei de impostos e em contra
dição com disposições acoeitas na Camara. Para uma colla
boraçãd consciente e proficua, capaz de corresponder ás res
ponsabilidades que lhe incumbem, precisaria o Senado . de 
âispor, por breve que fosse, do tempo indispensavcl - pri
meiro, ao exame :e revisão do projecto recebido da outra 
Casa, co'm ·a audiencia nocessaria dos contribuintes e a dos 
seu~ representantes naturaes no·· co;mmercio e nas indus
trias, chamados as mais das vezes "a adiantar o valor dos 
impostos ,Que sobre aquelles recahirá afinal; e em segundo: 
para add1tar ao tr~baJ.ho da outra Cas~ as disposioõos que 
lhe, parecessem ma1s .acertadas ao proposito de elevar o 
J1?als possível a receita publica. com o minimo de sacrifí-
CIO e de vexames para o contribuinte. . · 

Desse tempo não nos foi dado dispor e mal poderemos 
votar algumas alterações o medidas na 3' discussão, si o Se-

' I 
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''nado assentir em votar, sem emendas, o projecto em 21 para: 
adiantar o seu andamento, como a Commissão ~he pede 
!POr amor· de dar ao Governo, cm tempo util, a lei indi~pen
savel •ti cobranca dos impostos. Estes estão nellas ~grava
dos e a Commissão cumprirá o seu dever dizendo na 3~ 
discussão, como se tem feito nos demais orcamenbos~ 
qnaes as que lhe parecem acceitaveis, com ou sem· modifi
cações e as medidas .que julga d'o seu dever acorescentar ,, · 
tPor força da deploravel situação do Thesouro serémos mais 
uma vez forçados a reclamar sacrifícios do povo brasileiro, 
do qual, neste andar, acabaremos sendo menos os repre
sentantes do que effectivamente o somos dos governos .qu~ 
se succedem. 

Dessa atrophia no regimen constitucional, pela abdica
l)ão do .Poder Legislativo, resultam principalmente os des
calabros financeiros e outros que presenciamos, substituin
do o regímen Jl'l'esidencial pelo ·governo . pesso'al, seducção de 
que devem fugir/ mais que ninguem, os .homens publicos· 
investidos do poder, para !Jlle ás illusões de :Corl)a e prestigio 
emqnanto .governam, não SUC..(leda a damorosa imputacão ds 
l'esponsaveis por todos os males apenas acabem 'de grovernar ., 
E é nos orçamentos sobretudo, que c.sscs males adquirem 
r.videncia material - pela regra conhecida de ·que as boas . 
finanças dependem essencialmente da boa politica - creando. 
pelo .desvalor da moeda, que antes de tudo cumpre sanear 
pelo montante formidavel dos deficits qtie está a exi8'il1 
eortes ainda não feitos nas de3peza'i! publicas e consequente 
aggra:vaoão de imp:ostos, a deploravel situ~ão em que · ~e 
encontra o '()aiz e dentro deUe quantos precisam trabalhar. 
para viver. Nesse dominio nãn. lia dissimulo;ção possível; lil8 
qnizermos illudir a situação nem a nós proprics. conseguire
mos i Iludir. Ou nos disporemos todos; Congr~.iSO e Governo, 
a re·pôr a despeza pnbl ica dentro dos recurso; que a ·Naç!l<l 
possa pagar com sacrifícios que não sejam contraproducentes, 
por leis m:lequaJdas c condncta administrat.iva 1nvariavel, •OU 
cheg!lremos a dia,, em que as circumstancias possam mais que 
o esforço dos homens, a realidade mais que o:> expediente!! 
illusorios. E é para melhor aproveitar o escasscr tempo dis
ponível pard a votação de medida.s que at.tenuem a depri
rnentt• situação em que nos encontramos, qne a Commissão 

. de Finanças prppõe ao Senado que se digne di.\ r, o() seu voto, 
!\'em ~mendas lia e· discussão, á proposição ll· t80, de 1!!22, 

, da Gamara dos Deputados, que Ol'\la a !Theceita Gera1 da Repu-
blica para .o exercício de 1923.' · 

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1922 • ...;.. 'A.lfredo Ellis, 
Presidente.·- Lauro ~üller, Relator. - João 'Lyra. - 'Ves
pitcio de Ab1•eu. - Felippe Schmidt. .,.... Bernardo Monteiro~ 
- Sámp.aio CorrBa. - José Eusebio. 1 

PflOPOSIÇ.::;.o n,\ CAMARA DOS DEPUTADOS N, 180, DE 1922, .A QUE 
SE REFERB ~ PARECER SUPRA 

· O Congresso NaDional decreta: 

ArL 1." A Receita Geral da Republica rios Estados Unidos 
do Brasil é orçada em 80.154:255$, ouro, e 699.334:3•0:0$, 
papel, e a destinada á app!ioacão especial, em 14.572 :065$, 
.ouro, .e 58 .259_:}.0.0$, P.apel, que ,serãQ .r.~alizadas ~om .o PI:O-. 
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dueto do que fór arrecadado dentro do exercioto de 1923, sob 
os seguintes títulos: . 

Rocoita ordinaria ,_... ·-~· -
I 

~DA DOS IMPOSTOS · . 

I 

. I:li!PORT.~OÃO, ENTRADA, S.-IIHIDA E ESTADIA DE NÀVIOS 
Jll ADDICII)NAES 

Ouro , ... ' 

L Direitos de impor- - .. 
tacão para . consu-
mo - Dect-eto nu
mero 3.617, de 19 
de marco de 1900, 
e LL. II&. i. 144, 
de 30 de dezembro 
de. 1903; 1. 313, de 

, 31> de dezembro de 
1904; L i 52. de so 
de dezembro de 
1905; :1.. 6ti!b. dê 30 
de a e z em r o de 
1906; :1..837t_ de 3t 
de aezem10ro .de 
1907; 12.32tb·de 30 
de aezem 'ri) de 

· 19iO; 2. 52-&b de 31 
de dezem ro de 
19H; 2.719b de 31 
de dezem ro de 
t9t2; 2.8U1 de 31 
de a e z e mo r o de 
ms; 2.9t91 de 31. 

·de aezemoro de 
, 1914: 3.o70 4. de 31 

de dezembro de 
1915; L. n. -3.213, 
de 30 de dezembro 
de 1916; · L. nu
mero S.UIIl de 31 
de dezemoro de. 
1917; L. n. 3.6.&.&, 
de 31 de dezembro 

~ero19~~~19~'de n~'i 

• I • 

' ,I 

I. 

'. 

de dezemoro de 
1919: L .. n • .&.230, . 

·rJe 31 de dezembro 
de 1920; L.; nu
mero 4. UO. de 31 
de .. denm .. il'ô de . 

. .. , . iQ~I.j C UJUÍS llS .S~- • ,., ·' ...... . 

, : Papel 

• ••• ' • .. ... '4 .. ' • .. 

•. 
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guintes alteracões: 

. n. 23, classe a•, re
dija-se aaaim: -
Pelles e . courOll, de 
qualquer qualidade, 
com ou sem lã, ou 
pêlo : ;verdes, · kilo
gramma, 200 réis, 
razão ao :cro; seocoe, 
sa·lgados1 ·ou Nlllga
dos - seccos, k:i!o
Sll'amnia 30(} réis, 
razão aG % ; no nu
mero 621, inclua-se 
o seguinte - Ro
cha asphaltica: ki
logramma, 5 réis, 
razão 5 % : o nu
mero 570 passará a 
ser o seguinte: Em 
fio orú, branco · ou 
t.into · para tecer: 
Em meadae ou bo
hina:s de papel ou 
.:papelão, dir,e1tos' 5f; 
razão 20 %; em 
carreteis de madei
ra, direitos 2f500, 
razão 20 %. Em fio 
de borra de seda, 
direitos 600 réis, 
razão 20 o/o • Em fio 
frouxo para bordar 
.e torcido (retroz e 
torcal) : em meadas 
ou bobinas de pa
pel ou papelão, di
reitos fOf, razão 
20 % ; em ca.rreleis 
de madeira; direi
tos 4$, razão 20 %. 
Ta.ras (qualidade do 
flnvolto;rlO) : Em 
caixas. cai:x:inhas de 
'Papelão ou envol
tol'ios semelhântes, 
incluídos os carre
teia .e bobinas· de 
papel, papello ou 
madeira; abatimen
to, bruto: red-i.ia-se 
da seguinte fórma, 
a parte do n, 76'7, 
que se refere a pe
CIIiSI ·Pai!'& edificaolio 
de casas ou arma
zena, e .para cDn
stl'Uccüu de barcos . ~ .. ' 

Ouro " l'aptl 

I•" 

·. 

·'· 
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eLe.,: Ais peças para 
edificação <la casas 
ou rat>mazens a gran
des depositas para 
oieo cfunbusti.vel, e 
pa.ra CO'IlSiti:ucção de 
Jliarcos ou vaiS! o·~ 
miudos, .pon:t~l!\ 
postes talegraphi-
cos OU telephOilllCOS, 
e outras ob!'as se
melhantes, ar,madas 
ou deS<ltl'madas, in
clusive · ~teil'as de 
me tal disténdido, 
barr•as deforma
das e outras peças 
proipria.s PlU'ill: con
tStr:ucções d.e ci!I1en
to ·armado, pagarão 
$100 (cem I:éis;) por 
kitlogr.amma, razão 
4 O .o/o. : e ·.incl.ua-se 
no 111. 601 o seguin
te : Cartões per:fu
:r a veis Hollerith, 

· imlpreslsos ou não 
llranc.os · ou de c~l 
e de ·formato e 6!· 
pessura que os tor-. 

· nem· excliJ:Slivament'e 
aprplicaVieis &si ma
chmas. tabuladorae 
e separadoras Hol-
1 eritb, , kilogramma 
4 00 ré is, razão 5 % ; 
no n. 1. 009, .inclua
se: maohinas tabu
ladoras HoUeir.ith, e 
semelh811ltes, uma 
100$; razão 5 %; 
i di em · aep~dl'aa · 
Hollerdth, uma 6r0r$, 
razão 5 ,% ; idem, 
perfurado~ras: Holle
rith uma 5$, a:azão 
5 % 't onde convier: 
Nava has de qual
quer feiti'o: Gillette 
e semelhantes, duzia 
20$, razão 40 % • 

· Não especificada;s : 
Com caoo de osso, 
de madeira, chifre 
ou metal ord·inario, 
duzia 3$200, razão 
40 %; com cabo de 
~ar;fim, madrepe ... 

' 

Papel 

"""'" ...... 
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I 
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rola ou tartaruga, 
duzioa 20$, z:azão 
40 o/o. Nota-- _A:s la
minas simpJ.es para 
navalhas Gillette e 
'semelhWllttls; . paga
rão a taxa de $400 · 
por duzia, ·e as des
tinada:s ás navalhas 
não eSipeci-f•icadas a 
de · UliOO, iDa ~azão 
de 2~ o/o, As ilail;a.f> 
ou e~Stoj~ em que 
:veem acondicionadas 
as nava:lha:s e lami
nas deve,m; · ipap,r 

. coofor.me a mataria 
de que são. feit!IB, 
em sep!lll'ado; _assi.Dl 
tam~em ~ ;~~eoas 
avulsas que :v!~em 
nos e~Sf.Qjº-'; .e sub
stitua-ae a Ietlü H 
dos numeroa i.OOS 
c 1. 009, relativoil a 
maehinas ~~izes e 
opeva:trizes, pela . se 
guinte ~ ii """' Ma
chmas· h,draulicas 
de rodas, de cylin
dros e ~lo e 
turbi.nas: pesando 
até 2 .00'0 kilos, ki
logrammo 330 réis, 
razão tO 1'1(.1;· pe
sando mais de 2.000 . 
kilosJ até· :1.0.000 ki-
1~, KilOSifamnlO 270 
réis, razão . :1.0 .% ; -
e pesando mais de 
1 o. 000 ;kiiQI!. kllo
grayun~ ·.i80 1(!1s, 
razao 1<0 % •• ,, ••••• -., 

2. 2 %, ouro, sómente 
sobre os ns·. 93 e 9·5 · 
( cevllida em grão l, 
96, ,97, 98, 100 e 1~1 
da classe 7• da ta
rifa (cere-aa,) im
portadoe nll6 Alfan
()egas dos Estados, 
nos tsrmos do ar
tigo ·:L• da ]:., nu
m'ero L 4~2:. de 30 
de dezemoro de 
:1905 - Lei nume- · 
ro i.U,, ~ 30 de 
dezembro 'de · 1903, 

t'·- Ow:o:~ ·· l'apel 
' 

... 

78.000:000$000 57.000:000$000 
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\ 
nrt. l', Ji,, t, e r;,, 
n . 1. 452, ·de SO de. 
dezembro de t905, 
art. 1•. n .. 2, art. f•, 
n. 1, da r;. 11. t .StS, 
de 30 de ~dezembro 
de 1904; n., 2, da 
L. n., t.ate, d8 so 
d e dezembro d-e 
1906 e L,. n. S.5U, 
de 31 de dezembro 
de 1908: L.1 nu
mero o\. 440, · dé 
:11 de dezembro de 
192f • o • t o O t t I t t I I 

3. Expediente dos ge'
neros livres de di
reitos de consumo 
--' ~ Decreto nume-
ro 2.647, de 19 de 
setembro de 1860, 
. arts. 625 e 626: L. 

' n. 1.507, de 26 de 
. set.embro de 1867, 
art. Sol, n., ~: D •. 
n. i. 750, de 20 de ·r 
outubro de 1869; 
J .. L. ns .. 2.940, ·de 
31 de outubro de 
1879, lirt.r 9•,. n. 2; 
3 ,r018, de 5 de no-
v'embro de 1880. ar-
Ugo t6; L. iii.· t26 A, 
de 2t de novembro 
de 1892, art.. t•: 
L.· n. t9t' A, de so 
de setembro de 

· 1893, art •. t•, e .L. 
n. 268, de 24 de, 
dezembro. de 1894;·. 
art., 't•. a. I; ·J;,, 
n. 428, tle !O de 
dezembro de 1896; i.: 
Tu. n. 640, de H de 
novembro · i:l& '1899, 
art •. 1•, n.,· 2, e L .. 
n. .t.. 2SO, de Sf de 
dezembro, de 1920: 

Ouro 

... 

Papal 

' . . ~ ... 

,. 

TJ. n. 4.UO, ife Si' . . . .···. · 
de dezembro rle 1921 .. ':1..500!,000$000 : 'L 2oo:;oOO$Q0~-

4 . Dito . dae Capata- · · · 
zias-Decretos nu-
meros 2.·647, de t9 ''t 
rle setembro de 
1Rflo; arf,s. 696 e 
097; 1.750, de 20 de 
ont.ubro rll\ 1869, ar
i.i!:!'n I 11 S .Í 11

' 5 3') 1 ·. .... ' ,, ) . - . 
't'. 

, . . . . . . . . . . .I 
I I t , ' 1 , , ~. ': .' , : •• 1' 

i . 

I' 
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de 30 de junho de 
1873, art. 9•; Lei 
n. 126 A, de 21 de 

. novembl'o de 1892, 
art. i•; L.· n. 265, 
de 24 de dezembro 
de i894 art. i•, 
n. 3, e L. n. 3.070 
A, de St de de
zembro de 19i5; · 

'L. n. 4.440, de 31 de 
' . dezembro de i921. .. 
5 • Armazenagens. 

Decretos ns. 5.474, 
de 26 de novembro 
de :1872; 6. 053, de 
13 de aezembro de 
1875, art. 4": L. 
n. 2. 940,· de 3:1 de 
outubro de l879, 
art. :18, n. :1: D. 
n. 7.553, de 26 de 
novembro ~de :1879: 
L; n. 3.27:1, de 28 
de . setembro de · 
1885, allt. t•, · § .t•, 
n. 3; D. n. 9.559, 
de 20 de fevereiro 
de :1886: D. n. :19:1, 
de 30 de janeiro, 
de :1890; L., n., :1211 
A, de 2i de no
vembro de' :1892, 
art. :1•; L. n. 265, 
de 24 de dezembro 
de :1894, art. :1•, 
n. 4; L. n. 2.035, 
de 29 de dezembro 
de :1908; art. t•, 
n. 5, da L .. n. 2.2:10, 
de 28 de dezembro 
de :1909, art. i•, 
.n. 5, da L. n. 2.32:1, 
de 30 de dezembro 
de t9to; ar.t. t•, 
n. 6, da L. n. 2. 7:19, 
de 3:1 de dezembro 

- de i912: art. i", 
n. IS, da L. n. 2.8U, 
de 3:1 de dezembro 

· de :19:13, e ,L. nu
mero 4. 230, de 3:1 
d e dezembro d e 
1020, art. .t•; L .. 
n. 4. 440, de 3:1 de 
tlozembro d·e 192:1 ... 

G. Taxa de estatistica 
-. Lei n. 489. de :15 

s. - Vol. xr 

Ouro 

... ~ ...... ' . ~ . 

.............. 

• •••• ' • o •• o • ' • 

401 

40()•: 000$000 

,' 

·" 

.. . :. 
"' ~·· 

SOO:OOIJ$000 

,·., 
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ci o dezembro d e 
'1897, art. 1", n. 5; 
D. n. 3.547, de ~ 
de .ianci.~o de 1900, 
c L. n. 3. !!7!!; de 
31 de dezembro de 
i!HO; L. n. 4. 440. 
ele 31 elo dezembro 

Ouro' 

de f921 ···-· .. ~-···~···... :· .............. . 
7. Imp·osto de pha

rócs - Decr.eto nu
mero G. 053, de 13 
d e dezembro d •C · 
1875, art. 2"; L. nu
mm·o 2. 940, de 31 
de outubro de 1879, 
art. 18, n. 2, § 2"; D. 
n. 7. 554, de 2G do 
novcmbl'o de 1879; 
L. ill. 489, de 15 de 
dezembro de 1897, 
art. 1", e L. nu
mero 2 .{135, de 29 
d c dewmbro -d e 
1908; art. 1", n. 7, 
Ida L: n. 2.210, de 
28 de dezembvo de 
i909; art .. 1", n. 7, 
da L. n •. 2.321, de 

. 30 de dezembro de 
1907, e a~t., :t.•; .n. 7, 
da L. n. 2. 719, de 
31 de dezembro de 

· 1912; L; n. 4. 440, 
de :li de dezembro 
de 1921. ••........•. 

S. Dito. de docas -
Leis ns. ··2.972, de 
20 de ' outubro de 
1877, art. 11, § 5", e 
2. 91t0, .de ~1 de ou
tubr() de 1879, ar
tigo 18, n., 2; D.
n. 7. 554, de 26 de 
nov.embro de• 1879; 
L. n. 3.018, de 5 
d ·c novembro d c 
:ISSO, art. 5•, ·O L. 
n. 489, de 15 do 
dezembro de :1897, 
art. 1•, n. 7; L. nu
mero 4. 44'0·, de 31 
de de~embro de 1921 

!l. 10 o/o sobre o ox
p!Jdicntos dos genc
J'Os livres de cl irei
tos do consumo -
Lei n. 25, do 30 de 

I 

' 

300 :000$00,0 

15:000$000 

l?a])Cl 

' 700 :000~000 
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dezembro de :1891. 
avL. 1", n. 8; Lei 
n. 265, de 24 de 
dezembro de ·1894, 
art. 1"; L. n. 489, 
de 15 de dezembro 
de 1897, art. 1 •, 
n. 8; L. n. 7H, de 
26 de dezembro de 
:1.900, art. 1", n. 8; 
L. n. 593, de 29 de 
dezembro de 1902, 
art. t•, n. 7; L. nu
mero 3. 979, de 31 
d e dezembro d e 
1919, e L. n. 4 .4~0, 
de 31 de dezembro 
de. 192i . .......... . 

II 

IMPOSTO DE CON-
SUMO 

Ouro 

150:000$001} 

' 10. Sobre fumo - De
creto. n. 5. 890, de 

' 

1 O do fevereiro de 
1906; L. n. 2.9:19, 
de 31 de dezembro 
de :1914; L. n. 3.'070. 
do 31 de dezembro \ 
de 1915; Leis nu
meros 3. 213, de 30 
'd e . dezembro de 
:1916, 3.979, de. 31 
d e dezembro d e 
:1919, c 4.230, de 
31 de dezembro de · 
:1920; L. n. 4.440, 
de 31 de dezembro 
de 1921; com as se
guintes alteraçõest: 
- As taxas do im
posto ·de consumo 
sob.re charutos :pas
sarão a ser as: se-

. guintcs: Nacionacs, . 
por unidade, até 
150$ o milhciro, 
$01'0'· do mais do 
:150$' o nüllleiro até 
400$, $030; de 
mais de 100$, $050; 
Esl.rang·oiros : p o r 
unidade, $300. As 
taxas do im'Posto 

· de consumo sobre 
cigarros o ~iS'a~tri-. 

403 

Papel 

••.', 

120:000$000 

.. 

•.'. 

" 

. ··:, 

"· ·;· 
.•:.·.r. 

· .... 
. ~~

' .. ~) 

.. , ":'·:\'~ 
'·'•' 
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1 h as ficam .substi
tuídas pelas seguin-

4tes: II, cigarros e ci
garrHhas nacionaes, . 
por vintena ou fra
cção: até o preço 
na fabrica de $120 
e no va.rej o de 
$200, $020; Idem 
de mais, de $120 
até $400, o no vare
jista, no maximo de 
$500, $100; Idem 
de mais de $400, 
sem limite de pre
ço para o varej 1sta, 

· $150; III. Cignrm~ 
e cigarrilhas de 
procedencia estran
geira, por vintena 
ou fracção, $400; 
IV. Rapé, por 125 
gramm11s, ou fra
coão, peso liquido, 
$100· V. Fumo ma
nipulado, isto · é, 

· desfiado, picado, mi-: . 
gado, ou em pó, 
po.r 25 · grammas, 
'OU fracção, peso 
liquido, $060; VI. 
Fumo em corda, 

folha ou· pasta, es
trangeiro,· por ki
logramma ou fra
cção, peso liquido, . 
$300; VII. Os ci
garros e cigarrilhas 
fabricados com fu
mo preparado na 
p r o p r i a fabJJica, 
·além das taxas de 
$020, $10(} e $150, 
pagas em estampi
lhas appostas aos 
m~I!IIlos, pagarão, 
por verba, lançada 
.pela repartição arre
cadadora nas guias 
de . acquisicão. das 
mei!IIlas estarnpi-
1 has, mais a taxa . 
de $050, por vin
tena ou fracção, 
correspondente ao 
. fumo empregado; 
VIII. O fumo e!ll 
corda, em folha, ou 

Ouro 

I 

' 

. ' 

P&pel 
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• 

· om pasta, estran
gciro, quando fôr 
mani•puiado, isto é, 
desfiado, pi c•ad o, 
migado ou reduzi
do a pó, em fabrica 

-- nacional, ficará su
.i e i to ao regimen e 
t~ibU!tação do fu(
mo de · producção 
nacional, indepen
dente do imiposto 
pago nas a:lfandegas 

11 . Sobre bebidas -
D~creto n. 5.89'Ü', de 
10 de fevereiro de 
1906; art. 1•, n. H, 
da lei n. 2.321, 
de 30 de dezembro 
de 191>0'; ·art. 41 da 
lei n. 2. 719, de 31 
d e dezembro d e 
1912; art. 45 da 
lei n. 2.841, de 31 
d e dezembro . d e 
1913; lei n. 2.919, 
de 31 de dezembro 
de 1914; lei nu
mero 3.070 A, de 
31 de dezembro de 
1!H5: leis nume
ras 3. 218, de 30 de 
dezembro dP. 1916, 
3.919, de 31 de 
dezembro de 1919, 
4.230, de 31 de 
dezembro rle 1920, 
n. 4. 440, de 31. de 
dezembro d~ 1921; 
com as 'l~guintlllll 
alterações : cerve
.hi: - de alta' fer
roe n t. a ç ã n : por 
meia garrafa. $090: 
por meio I i t.r o, 
-'!l135; 110r g-m'Tafa, 
$180; por litro, 
$270. De h a i x a 
fermenl.ar.ão por • 
meia garrafll $120; 
por meio ! i t r o, 
$180; por garrafa, 
$240; por litro; 
$360. Amtlr-picon, 
bitter, fernd, ver
mouth. forro-quina 
Bisleri, vin~os qui-

' 

Ouro l?apcl 

• 

50.350:000$000 

, . 

. ' 
- "''· .... 

,, 
. ' ·r 

···' 'i'• . 
. ·. 

··'· ' 

•,[ 

; 

''}, .. 

. '.·· ·, :.:· 
:•" 
. ·r~ 
': .:~ 

I ~. 

' \·~: 
' ':'·-:} 
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nadoR, amuro-fclsi
na c outras bebidas 
rsemcl hanLes, ab
synl.lw , aguardent.e 
de Franç::r, de· .Ta
maica, do Reino, 
ou do Rheno; bran
dy, cognac, laTarn.ii
.nha, eucalypsintho, 
genebra, k .i r ·s c h, 
rhum, wisky c ou
f:t'as semelhantes: 
J)O!' meia ganafa, 
$300; po~ meio li
tro, $450; por· gar
rafa $GOO; por I i-
1.ro, $900. Ucores, 
conservas on do'ccs, 
ele qualquer quali
dade, para uso de 
mesa ou niio, como 
os de banana, bau
nilha, cacáo, laran
.ia c scmclh:mtcrs, á 
1americana, a n i z, 
herva-doce, hespe-

. J•idina, kumcl e ou
. tros que se !hcs as

s e m ·c I h c rr: : por 
meia garrafa. $300: 
:por meio ! i t r o, 
$450; por ;;arrafa, 
$600; por I i t r o , 
$900. Bebidas de" 
nominadas.~ como . 
taes rotuladas, vi
·nho de ca,ma, de 
fructas c some-. 
I !Jantes: por' meia 
garrafa, $100; por 
meio litro, $150; 
por garrafa. $200; 
por litro, $300. 
Quando rotuladas 
ou inculcadt·.~ como 
sendo de fYJ?O es
trangeiro: · por· meia 

· g-una1'a,, $200; por 
meio litro, $300; por 
gm·mfa, $400; por 

.litro, $GOO. Vinho 
nacional, natural 
de uva ou de qual

' quer rouLra fr,ucl.a 
''ou planta, inc·lusivc 
. o vinho c u sueco 
rdc cnj ú nü.o fer'-

Ou~o Papel 

•. 
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mcnl.ndo c fcm nl
cool rlc qualquer 
nai.Ul;Qza: poJ· meia. 
gaJ•rai'a. $020; por 
meio lil.ro, $030; 
por garrafa, $040; 

'j)OV I i L!' o, $090; 
Alcool que não sc
.ia de uva, canna, 
mandioca, milho, 
ou batata; ele qual
quer gl':ío ~. por 
mein. garrafa, $200, 
por . · meio litro, 
$300, por garrafa, 
$400, pm' litro 
$000 ~ graspa e 
agumxlcnte pul'U de 
canna ou de man
clioca, nacir•nacs, e 
alcool · do uva, cnn
na, mandioca, mi
lho ou bal.iitn, des
de que contenham 
qualquer ~ubstan
cia que lh'J~ modi
fi'quo o cs I. ado na
tural; aguaJ•clenl.e c 
bebidas semelhan
,!Jes, nacitimiCs, de 
fructas c plantas: . 
por meia garrafa 
$240, por· meio li
tro $360, por gar-
rafa $1t80, por I'i

tro $720 ......•.•. 
12. Sobre phf'i::phoros · 

-Decreto n. 5.890, 
de 10 de fevereiro 
de 1900; L. n. ·3.070 
A, de 31 ele dezem
bro ele 1915; L. 
n. 3.213, de 30 ele 
dezembro dle 1910, 
c L. n. 4 .lt40, ele 31 
de dezembro de 
1!121 ............ . 

· 13. SohJ•e sal - ])1)
erel.o n. ri 800, ·de 
1 O de l'cYOrPiro de 
i!lOli, arl .. 'i", n. 13, 
da L. n. 2.:J2l, ele 
30 de dezembro de 
1910; ilrl.. H da 
I... n. 2. 71\l, ele 3'1 
de ·dcwmbJ'n de 
1 !112; Ui' L, ltG, da 

Ouro rapei 

o o o o t. t I I t I o o o o, ,Gi. 000:000$000 

o o • o • '· ••••••• o 18. DOO: 000$000 

o 

,•.', 

.. , . ' •' 

'•! 

., 
·'· 

'• 
··! 

•. 

.. ; 

'~ .· .. ::~f 
,, 

;ii 
. ·: 
:.':1( 

·; ~ .• 
:.·,;1~ 

··J: 
.. ,\'~,l 

•'·'; ,.,, 
1,:;1 
::~~. 
' .~, .. ·,,; 
::I ··.·· 

',·'l'i! 
' ~, 
',•.: 

'.L 
'•• :·!.:,j ..... · 
·:\1 ..•. 

. ·.·~.· 
' •.. ,;1 
··:~.:,;: 

' : :·,~'i! 
·.,. ,,,.. 
. ~;I 
'ii "'i .. ::; 

''I 
:',( ,, 

·~ " 
' 
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L.· n. 2.8/d, da 31 
de dezembro de 
1913; L. n. 2.919, 
·dn 31 de cie2.embro 
de 1914; LL. nu·: 
meros 3. 07(; A", de 
31 de urzembro 
de 1915; 3 .213, de 

• :lO de dezembro de 
191G; 3.97!l, de 31. 
rle dezembro de 
1919, art. 49, e L. 
4. 440, de 31 de de
lembro de j 921 ... 

14. Sobre calçado 
Decreto n. 5 .890, 
de 10 de fevereiro 
de 1906; L. nume
ro 2.919, de 31 de 
<:lezembro dz 1914; 
D. n. 3.070 A, de 
31 de dezen;bro de 
f915: L. 111. 3.213, 
de 30 de d•:zembro 
de 191•6; e L. nur 
mero 4. 440. de 31 
de dezembro de 
1921 com as se
guintes alterações: 
I ·- Botas compri-

. das de montar, 2$ 
TI- Botinas, cothur
nos de couro, etc., 
vendidas no vare
jista, com preÇo 
marcado nas . mes
mas, pelos fabri
~antee, /até 25$: até 
0,22 de comtrimen
to, · par, $300; de 
mais de 0,22 d• 
comprimento, . par, 
$600. Idem, Idem, 
idem, idem. acima 
de 25$, qu n~m pre~ 
co marcado pelo fa
bricante: at:é 0,22 
de co!nprimnnto, par 
$500; de mais· de 
0,22 de comprimen
to, .Par, 1$0(10. III
Botmas de tecidos 
de seda, etc.; até 

' 0,22 de corrorimen
to, par, U; ile mais 
do 0.22 de compri
mento, par, 2$000. 

Ouro 

• o •••••••••••• 6. 500: OQOfOilq 
i; 

, ... 
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IV-;Sapatos e bor
zeguins de couro, 
etc., · vendrdos no 

· varejista, col)l preço 
marcado noo mes
mos, até 1d$; até 
0,22 de comprimen
to, par, $Hi0; de 
mais de 0,22 de 
comprimento, par, 
$300. Ideml idem, 
acima de r 8$, ou 
sem preço marcwdo 
pelo fabricante, até 

.~ · t0,22 de co~p30rl0·mendo, par, "" : e 
ma is • de 0,22 de 

· comprimento, par, 
$600. V - Idem, 
idem de qualquer 
tecido de ser:::>., .etc. : 
de qualquflr com
primento, paT.r. réis 
1$500. VI.- uhine- . 
las e sandalias de 
COUTO, etc., par, 
$f00; VII - Chine
las ae seas, etc., 
par, $500. vnr -
Sapatos de <!Ualquer 
espeoie, proprios 

· para' banho, etc., 
par, $f00. IX - Sa
Jl&tos, galocbas, etc., 
de borracha : ate 
0,22 de comprimen
to, . par,. ttOO; de 
mais de 0,22 de 
comprimento, · par, 
1200; X - PerneiTa ' 
de couro, par, $600, 
idem de pnnno e 
polainas, 1$000. . . 

f5. Sobre perfumaTias 
-Decreto. n. 5.890, 
de fO de fevereiro 

. de f9f6; L. ·2.8U, 

. de 3f de dezembro 
de· f9f3; L. nume-
ro 2. 9f9, de 3f de 
dezembro ól•l f9f.i; 

.L. n. 3.070 A, de 

r ., 
' ' I 

3f de dezembro 
de f915; L. nume

·ro 3.213, d~ 30 de 
dezembro, de f916; 
L. n. 3.979, de 31 

Ourg , Papel 

••••• o •••••••• 6:000$000 
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dÔ/ dezembro de 
1919, e L. 4A40, de 
J•e 31 de dezembro 
de 1921, com as se
guintes alt.eraoões, 
.por objecto, a sa- · 
ber: I, de p,•eco até 
2$ a duzia, $030; 
II, de mais de 2$ 
ai. é 5$ a duzia, $1)G0; 
III, de .mais de 5$ 
até' 10$ a duzia, 
$700: IV, de mais do. 
10$ ·até 15$ :.\ duzia, 
$200; V, de mais de 
15$ até 20$ a du
zia. $300, VI, de 
mais de 20~ até 25$ 
a duzia, $400; VII, 
de mais de 25$ até 
30$ a duz ia, $500; 
VIII, de mais de 30$ 
até 45$ a· duzia, 
$600; IX, de mais de 
lt5$- até 60$. a du
zia, 1$; X, de mais 
de .60$ até , 1~0$ a 
duzm, 2$; XI, de 

Ouro 

· mais de 120~ até 
150$ a duzla, 3$; 
XII, de" mais de 150$ 
até . 200$ a duzia, 
5$; XIII, de mais de , 
200$ até 300' a du
zia, 7$: XIV, de 
mais de 300$ até · ( 
400$ . a. .duzia, . 8$; 
XV, ·de mais de 
400$ até 5011$' a du-
zia, ·9$; XVII, de 
mais· de 500$ a du-
zia, 10$000 · .... o •• o o o. o o •••.•• o····. 

1!1. ·Sobre consfa•vas -
·Decreto n. 5. 890, 
de 10 de fevereiro 
de 1916: L. r.. 2.919, 
rl'c 31 de dezembro 
de i\l14; J..; nume
ro 3.070 A, de 31. 
de dczemb: o de 
1!H5; J". n, 3.213 
ele 31 rlc clczembt·c 
de ilHO, e L. nu
mero 1, .H. O, ele 31 
de dezembro de I 
1921; accrescentan
do-so o seguinte: 

·:. 

Papel 

•I'•'' ' 

,• ...... 

5.800:000$000 

,i) 
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17. 

18. 

chocolate' cammum, 
de ·. refeioão, puro 
ou. com qualquer ou
tro ingredirnte, cm 
pó ou cm massa ... 
Sobre, vin::gre -
Decreto· n. 5. 890,. 
de 10 de fevereiro 
de 1906, e J.eis nu
meros 2. 719. d•e 31 
de dezembro de 
1912; 2.841. do 31 
de dezembro de, 
191a; 2.919, de 31 
de dezembro de 
1914; 3.070 A, de 31 
de dezembro de 
1915, e L. n. 4.44Q, 
de 31 de dezembro 
1921 , 1 O o O O I O I I O I o o 

Sobre velas - De
creto n. 'i. S90, de 
1 O de fevereiro do 
1916; L. n. 2.919, 

•d'e 31 de dezembro 
de 1914, L. nume
ro 3.070 A. de 31 
de dezeml.>J·o de 
1915, e L. n; 4.440; 
:de 31 de t:lc?.embro 

Ouro 

.............. 

f o 0 'o 0 0 1 o I I I I 1 o, 

de 1921 ......... . 'I O O o, o O o O o O 0 I I o; 

19. 

'20. 

Sobre bem:alas _.:. 
Decreto n: 5. 890, 
de 10 de fljvereiro 
de 1906;' L. nume-

. ro 3.070 ,\, de 31 
de dezembro de 
1915, e L. nume
ro 4.440, de 31 de 
·dezembro de 1921 

Sobre tecidos-De- . · · 
creto n. 5. 890, de 
10 de fevereiro de 
1906, L. n. 2. 841, 
de 31 de dezembro 
de 1923; í.l.91!l, de 
31 de dezembro de 

.19-14; :L. n. !l.070.A, 
·d'e 31 de (i'J~embro 
de 1015: L. n. 3.213, 
de 'ao de dezembro 
de 1!l16; L. 3 .979, 
·de 31 do dezembro 

' de 1919, c L. nume
ro 4. 440, du 31 de 
dezembro de 192·1; 

1 

···········,····· 
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com as snguintils 
alterações : I - Te
cidos de <tlgodiio, 
por metro ou fra
cr;ão: Crücl. $025; 
brancos, $040; tintos 
ou e s t a m p a d o s, 
$0,60; II - Tecidos 
de canhamo, .iuta 
ou outra~ . fibras 
não espe,;.ficadlis, 
simples ou mixtas, 
por metro rru t'ra-

. cção : Crú ~. $040; 
brancos, tintos ou 
estampados. $050, 
II - Tecido• de li
nho puro, pc.r -me-
tro ou fraccáo: Crús, 
$:1.00; brancoa, $:1.50; 
tintos ou estampados, 
$200;· IV - Tecidos 
de linho cum ou
tras fibras ou com· 
·algodão, por metro 
ou fracção : Crús, 
$060, branco.\ tintos 
ou estampadCJs $100, 
bordados crús, bran- . 
cos, Untos ou es
tampados, $150: V
Tecidos_ dcnoniina- · r 
dos alpacas, flanel- · 
las, cassas, lilaz, du-

. rantes, damascos, 
merinós, f•r!ncelas, 

. serafinas, • ~·lrgorão, 
··'riscado roual, setim 

da China .fi outros 
semelhantes; os de 
ponto de n1eia ou 
malha, tonqnins ris
soa, velludo'l baetas, 
baet.ões, baetilhas e 
semelhantes,;>or me
tro ou . fracçiio : De 
lã e algodãc. ou de 

· lã c linho nu outras 
fibras . $200, de lã 
pura, $250; VI-Te
cidos denominados 
casimiras, oassine

t.ns, che·viôts, flnnel
las americanas, sar
jas, diagonaE-s ·C ou:. 
tros se

1
melhar.tes,por 

metro ou fracção : 

' Ouro Papel 
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De lã ·e algodão ou' 
de lã e linhl) ou ou
tras fibras $300, de 
lã pura, $400; VII
Tecidos dn borra 
de seda e serr.{l!han
tes simples ou com 

· ·mescla de outra ma
teria, meno1 a ~eda, 
por 100 gl'ammas 

· ou fracção : Liso!. 
$400; bordaàos ou 
lavrados, $500; VIII 
- Tecidos de seda 

. vegetal ou animal, 
·por 100 grammas 
. ou fracçãO: · · Com 
mescla de out.ra ma- 1 
teria, superJor a 
50 .%, $400: com 
mescla de outra ma
teria, em partes 
iguaes, $5011; pura 

. ou com mescla de 
outra r matJria, in
ferior a 50 %, $600; 
IX - Brocaà(;s, lha-

- mas, telas o outros 
tecidos proprios pa
ra vestes ·Jacerdo- , 
taes e · ornamentos 
de igreja, por 100 
grammas cu tra- . 
coão: Lav~ados · ou· 
bordados d~ ouró 
ou prata entrefina 
ou falsa, com ou 
sem matize~, $5.00: 
idem, idem com as
,sento ou fm1do de 
ouro o.u prata · en
trefina ou falsa 
$700; idem idem · 
com ràmos soltos ou 
Iig'adós, de ouro ou· 
prata, com· ou sem 
matizes, $860; idem, 
idem com r.ssento 
OQ fundo de ouro ou 
prata, :1$30(); X -
Volantes, lh:unas, vi
drilhos o outros 
t.ecidos semelhantes, . 
urdidos com ouro 
ou prata i'aist~s, con
stantes do n•. 480, da 
actual tarifa das ai-

Ouro Papel 
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fandegas, por 100 
grammas ou fracção, 
$240; XI -Tapetes, 
por metro ou fra
cção: De lã com . 
outra mate~ia, de 
algodão, linho, juta, 
canhamo e materias 

Ouro 

. semelhantes, ·.sim- · 
pies ou mixtos,$200; 

· \ de lã pura, $300. . . .. ·: .............. •i 
21. SobTe' al'tefactos da 

tecidos .- Lei nu
mero 2.'919, · de 31 
de dezembro ·de 

" 

. 19U; L. n. 3.070 
A,. de 31 de dezem~ 
bro de 1915; L. nu
mero 3.979.' de 31 

· de dezembro· de 
1919 e. L. 'n .. 4.440, 
de 3 i de dezembro 

· de 192i: I - Co- . 
bertores . d~ seda 
simples · ou com
posto, 5$; VII -
Collarinhos p3ra ca
misas, por unidade : . 
De algodão puro, 

.$100: d~;.Jã. ou ·!i-' . 
, , ' nho, .snnples ou 

compostos, $200; de 
borra de seda ou de 
seda,com outra mis
tura, $300; St1da pu
ra, '$500: VJ.JI-Pu.;. 
mhos para camisas; 
por par: De algo
dão puro, $200 : . de 
lã ou linho, simples 
ou mixto, $300; de 

, borra de seda, ou a e 
seda com outra 
ma teria, $500; de. 
sedw pura, i $000; X 

' - Gravatas, por 
unidade : De algo

ldão puro, $100; de 
lã ou linho, simples 
ou mixto1 · $200; 
de borra t1o seda, 

.. ou de seda, com 
' outra ma teria, $400; 
de .seda PU!'U, $600. 
Accresccnte-se de
pois do n. XIV: XY 
.- Camisas de ho-

Papel 
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mem e de meninos 
não incluindo , as 
de dormir, que con
tinuarão a s~r taxa
das pelo n. V, s·endo 
aquellas 'dellc reti
radas: De peito de 
algodão puro, $200: 
de peito, de algodão 
com linho ;m de lã 
pura ou com outra 
materia exP.eptuada 
a seda, · $·100; de 
peito de linho pu
ro, $GOO; de · peito 
de borra de seda, 
ou de seda r:om ou-

Ouro 

415 

Papel 

tras materia ::, 1$000, , ' 
de peito de .seda 
pura, 1$500. Quan-
'do as camisas tive-
rem os punhos pre-
gados, pagarão mais 
50 %, que corres-
1)0nde á taxa dos 
punhos avul.g.os. Ac-
crescente-s1 na clas-
se · de artefactos de· 
tecidos: Pyjamas de 
.qua•lquer tecido; pa- · 
ra· qualquer fim e · ' 
para ambo3 os se-
xos por uni•.lade de. 
algodão pu:•rJ, · sim-
ples, $200; dito, 
guarnecidos eom 
bordados ou alama-
res, $240; rio algo-
dão com lirlho ,ou 
de lã . pura ou com-
outra matcria, ex-
ceptuada: . a seda, 
$300; ditos guarne-. 
cidos' com bordados 

. ou · alamares $360 
de linho puro, sim
ples, $50(); ditos 
guarnecidos · c o m 
bordados ou alama
res $GOO: :le borra 
de seda ou de se~ 
da com out.rus ma
terias, enfeitados ou 
não, 1$200; de seda 
pura·, enfeitados ou· 
não, 2$000 ..•••... , .. , ...... , .... •.•: _6,_500:000$000 
Sobro · vinhos es-
:t~tmgej~o~ ,_, pec~e-

~ ' - - . ' 

" 



416 ;\NNAES DO SENADO 

to n; 5.890, de fO de 
fev·ereiro de 1916, 
L .. n. 2.919, de 31 
de · dezembro li e 
1914 e L. n. 3.071, 
de 31 de dezembro 
de 1919 e L. nu
mero 4. 440. de 31 
de dezembro . de 
1921; com as se
guintes alterações: 
I. Até U• de ai
coo! absoluto : . por 
meia garrafa, $100: 

·tpor meio litro, 
$150; por garrafa, 
$200; por litro, 
$200. II. ·de mais · 
de f4• de aJCOO! ab
·SO!uto até 24•, ·por 

. meia garrafa, $200; 
· 1)0r meio litro $300; 

IPm" garrafa $400; 
por litro, $600 . III. 
De mais . de 24•· de 
a! coo! absoluto, por , 
ml:lia garrafa, $400; 
por ·· ·meio litro, 
$600; por garrafa, 

' $800; po~· litro, 
1$200. IV .. Cham
pagne e outros vi
nhos espumosos 'Se- . 
melhantes :por meia 
garrafa,r 2,, /POr 
meio litro, 3$: por 
garrafa, /1$; por li
tro 6$000 ........ , 

23. Sobre papel de for
rar casas-fLei nu
mero 2.919, de 31 de 
dezembro d~ 19i4, 
L. n. 3,070 A. de 31 
de . dezembro de 
I915, L. n. 3 .213. 
de 30 de dezembro· 
de 1916 e L. nu
mero /1.l140, de 31. 
de dezembro · de 

/ 192f •.••..•••. M ..... 

2-L Sobre cartas de jo
. ' . gar - Decreto nu-

mero 5 .890, de 10 
de fevereiro do 1906 
e L. n. 3.0111 A, de 
1915 e L. •1. '.440, 
de' 3•1 ' i.le. i.lezeml.Jru 

Ouro 

.·-
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de 1921; com as se
guintes ait(lracões : 
t Sobre ' as com
. muns, de qualida
de inferior, r;or ba
ralho, 1$501). II So
bre os de pocker, 
lasquenet. bridge, 
etc., ou de qualida
de superior. por 
baralho, 3$. III. Os 
baralhos de tama
nho minusculo, de 
qualquer CJ,un!idade, 
por baralho. 1$000. 

25·. Sobre .chapéos 
·Decreto n, 5, 890, 
de 10 de fevereiro 
de !91 1ü; leis nu-". 
meros 2.719: de 31 
de · dezembro de 
19:12; 2.841, de 31 
de . dezembro de 
19:13; 2. 919, . de 31 
de dezeml:;•·o · de 
Hl14; 3.070. A, de 
dtl 31 de dezembro · 
de 1915; 3.213, de 
30 ds dezembro de 
1916, e . n. 4. 440, 
de 31 de dazembro 

\ de 1921; con1 as se-
. guintes alterações: 
por unidade. para· 
sol ou chuva: T com 
cobertura de lã, 
etc., etc., etc., $800; 
para . caber.a, por 
unidade: . \'I, · de. 
crina, etc., etc., 
.etc., $500; VII, de 
feltro, de castor, 

I eto., etc., etc., 
$800; VIII, de pa
lha ·do Ghne, etc., · 
etc., etc. : até o 
preco de 20$00(), 
$500, , de mais de 
· 20$, 3$; X, de fel.:. 
tro de. lã, etc., etc., 
etc., · $500>; XI, de 
qualquer tecido ele 
seda, etc., $800; 

· para senhoras e 
meninas, por uni
dade: XII, de preço 
até 10$000, $500; 
XIII de mais· do 

Ouro Papel 
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1 O$ ató 50$, 2$; 
XIV, do mais de 
50$, 4$; boniw.ls o 
;;;·orro~,. por unida" 

. de; XV, de felLro 
de lã. etc., etc., 
eLe., $200; .XVI, de 

· feltro de castor, 
· etc ..• ~200; XVI, de 

flllLro de easl.or, 
otc., ele.', $500. ..• 

20. Sobre ti isco~ para 
gTumophones - Lei 
.n. 2.910, de 31 de 
tlezcmbro de UJU, 
L. n. 8.070 A, 4e 
i!JHí. c J •• u. LHO, 
tlc 31 de dezembro · 
de i!J•)i · , 

21. Sollrc~ Jou;.ias ~ 'vi: 
dt•os - Lo i 11. 2. !H 9, 
de .:H de dezembro 
de 1!H4. L. numero 

· 3. 070 A, de 31 de 
dezembt•o de. 1915, c 
L. n. 4.HO, de 31. 
de dezemllro de 1921 

2•8. Sobre ferrag·cns -. 
Lei n. · 3.030 A, de 
21 de dezcm!Jro de 
1 !J15, c L. numf!.l'O 
4. HO, du 31 de de" 
zembro do i !J21. • • 

29. Soi!Jt•c café torrado 
ou moido - Lei nn" 
mero 3.2:Ui, de ao 
de dtJzcnrbro de 
1!J16, c L. n. UMJ, 
di.'. 31 de dozcmbr·o 
de 1921, com a se
guinte alleruçito: 
pot: 250 grammns 
·ou frac~iio, peso li-

'd "O ,. qu 1 · o, ~ ru.ts. • • 
30. Sobro manteiga -

Lei n. 3.231; do 
30 do dezembro do 
1!l21, com a seg·uinl.e 
all.m·uQiio: pot· 2ü0 
g.r·umnmti ou !'rue-· 

· v~~. pc~·o liquido, 20 
~ClS. • • • • • , •• 

31. Sobre .iuius, obras 
de ourive~ c ub,ie" 
eLos do adorno (i rn

'-·· .. _ ·. po~[Q çlQ 2 .'lo) • • •. 
' .. 

' ' 

'. 

Ouro Papel i 
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32. ·Subl'l\ rnuvcis - Lei 
n. 3. 97!J, de 31 de 
dJJzemlbro de i !J1 !J, 
o L. n, 4. HO, de 31 
do dezembro de 
1921; con1 as se
s·uintes alterações: 

· até o pt•eco. do 5$, 
$100·; aUé o preço 
de 20$, $200; até o 
preço de 40$,1 $400; 
até o preço de 70$, 
.$500; de 100$, 1$; 
até o preco de 200$, 
2$00!t; desde 200$, 
por fraccão ou por 
centtma que uc- · 
crescer, mais 1$0!tO. , 

33. Sobre armas de 
fogo.- Lei n. 3.979, 
de 31 ·de dezembro 
de 1919, o. L. nu..: 
mero 4. 44(}, de 31 
de tlezembro de · 
1921-. .••.• ~ . 

34. ;Sobre, · lámpadas 
electricas Lei 
n. 3·. !J79, de 31 de · 
dezembr~ de 191 !J, 
e L. n. 4.440, de 31 
do dezem'bt•o de, . 
1921 . •••••• ~' 

35. Sobre queijo ou re
queijão, ·typo 1\Ii
nas, cornmum, 100 
_Jiéls por kilo ou· 
fmccão de kilo; · 
typos .de uu tras 
especies, .200 réis 
por kilo ou !'ra
ccão de kiJ.o; quei
jo · desnatado, 200 
róis por kilo. • . 

36. IDe: cinco I' é is sobre 
cada· kilowatt luz e 
do 2 róis sobro cada 
kilowatt i'orr;.a, ou 
se o rcgimcn de 
consum~ i'tlt• a {or
(ait 5 .% sobro os 
precos, arrecadados 
na 1'6rrna que for 
prcscripta o.Ml re
·gulamenLo o cuja 
iscncão p a r· u o 
con~uinu me n ~a 1 

OUi'o 1 Papel 
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, .. 

.abaixo, cm cada 
caso, do 2(} kilo
watts mensaes. 

m 
'IMPOSTO SOBRB CJR

·CULACÃO 

37. Seno Decrel.o 
numero 3. 564, de 
22 de. janeiro de 
1900; Leis ns. 813, 
de 23 de dezembro· 
de 1901; 913, de 9 
de dezembro de 
190.2; 1.114, de 

. 3.0. . de dez~mbro 
de 19013; .2.841, de 
31 de dezembro de 
1913; 2.919, de 31 
de dezembro de 
1914; .3 .213, de 30 
de · dezembro . de 
1916; 3. 966, de. 25 
de· . dezemhro .de 
1919; 3. 979, .de 31 
de dezembro . de 
1,919; art. 27, ·e 
4. 230, de 31 de de-. 
zembro de 1920; e 
L. n. 4.440, de 31 
de dezembro de 
1921; com as se
guintes r•teracões: 
ficando elevado a 

·1$000, o selJo das 1
, 

petições que forem 
apresentadas em 
qualquer reparti
cão da Uniiio, do 
Districto Federal 
ou Territorio do 

·Acre, e nos juizos 
ou tribunaes judi
ciarias, re.spectivos, 
inclusive os da jus
ti c a local do 
Districlo . Federal; 
accrescentando - se 
aos documentos su
jeitos ao scllo o sc
gu inte.: cada tra!l
scripcão, em · .rcgis
lros hypothecarios, 
de cscripluras de 
compra c venda, 

I 

Ouro 
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daQão in so·lutum 
e actos · equivalen
tes, pagará o . se,l
J.o de 1$000, re
lativo a ·cada · im
po'rtancia de 1 :000$ 
ou fracção dessa 
importancia; o sei
lo do cheque fica 
ampliado ao que se 
destinar a ser pago 
em praça diversa 
da em que fôr 
e.mittido; ficando 
tambem sujeitos ao 
seJio abaixo as no
meações· de offi-

, ciaes · de 2• classe · 
da reserva do Exer
ci to de 1• linha, das 
armas e ' serviços: 
2• tenente, 80$000; 
1• ·tenente, 90$000; 
c a p it ã o, 100$000; 
major, ·125$; tenen
te-coronel, 150$000, 
obrigados os offi
cia!)s já nomeados 
a pagar esse sello 
para legalizacão de 
suas patentes; os 

. t'r a n s f e r i d o s do. 
·Exercito de 2" li

·. nha pagarão a dif-
ferença, ·Para a ad
. -missão nos quadros 
referidos não vale 

· a · certidão de ha
. ver conclui do o cur
so . de .. faculdade. su
peri-or, ·mas a ox
hibicão do respecti
vo diploma, devida
mente sellado, ou 
a sua· p u b I i c a-
·1'órma. . 

38. Transporte - De
c.ireto n. 7. 897, de 
1 O do março de 
:l910 •. L. n. 2.919, 
de 31 de. dezembro 

1 dp 1914, L. n. 3.213. · 
de 30 de dezembro· 
de 19M. L. n. 3.979, • 
do 31 do dezembro 
ele i!H9, p L. nu-

Ouro 
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mero 41,440, de 31 
de dezembro rle 
Hl21; com as se
guintes nlLcrn(;ões: 
Pasimrá . a ser de 
·4$000• por bilhete o 
maximo do Impos
to de t.ransporl.e e 
cobrar sobre os hi
llhet.es .que dão di-
reil.o a circular nas 
estradas de ferro 
comftiruidns .p e, !ia 
União, pelos Esta
dos; on por com
panhias e . em pre
zas particulares, sub
ve.nci-onadas ou 
não; § 1•. Passará 
a ser tambem de 
15 % o imposto de 
transporte so•bre os 
bilhetes de séries 
ou assignaturas e 
as cadernetas kilo

.metricas; § 2•. O 
imposto de trans
porte sobre. os bi
lhetes para as via
gens para a Ame
rica do Sul t.1 o se
guinte: 1' classe, 
40$, por. passageiro, 
no preoo minimo; 
60$, por passagem, 
no médio, e Sü$, 
por passagem, nos 
camarotes de ·luxo; 
§ 3". O imposto de ' 
transporte sobrt>. OH 
bilhetes para as 
viagens para os de
mais portos ó o se.:. 
guint.e: i • ,. classe, 
60$, por passag.em, 
no preco min~mo; 
90~, por . passagem 
no m ló d 1 o · e rlo 
120$, por passa
gem, nos camnro
l.o.~ rlo luxo. , . , . 

39. •.raxns do via(iiio -
J .. ei n. 4.2::!0, rln 31 
de dew.mhro - d11 
1.!120, e J.,. n. '•.HO, 
de 3:! de dezembro 
de 1921, .. 

Ouro 
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. 40 ;. Emolumentos por 
al.tesl.ndos, guias on 
cerl.ificado? do. sa
nidado rio · nnimaes 
e de prodnctos de 
·origem animal· e 
o u t r n ~. :fi rmndos 
por funccionarios 
do Servioo de Tn- . 
dustria Pasto r i·l. 
nos termos do ro-

, g·nlamont.o de.ssa di
rectoria, e ohserva-

. das as. t.axns IJUO o 
Governo est.íL anl.n
rizado a· fixar -
Lei ri. 4. HO, de 31 
de clozemhro · de 
1921. . • • . . ' 

IV 

IMPOSTO SOBRE A 
'RENDA 

41. Dividendos e quaes
quer ou t.ros pro
duetos ele acções 

·i.. .(inclusivo a~. im
portancins r·Íl I. i r a
das do fundo dr. 
reserva ou do outro 
quaiQtHlr, para se
rem, á · cont.n de 
qualquer verba do 
bnlanco, on sob 

.. qualquer f.il.nlo, nn
. treg11es nos accio
nistas, ou para pa
gamento de ent.rada 
de ncr,õcs ,novas ou 
''velhas) do conipa
nhias 011 sociodndes 
anonymas c com
rr.!anditas1 por . nc
çuns; e sobrPr .Juros 
do obrigacõcs e do 
rlcbentm•cs de com
panhias 011 sqc·w
clades anpn~·mas e 
comma.1Hhf.as por 
nccões, e ·sobre o 
lucro I iquido dns 

· sociedades por quo
tas de responsabi
lidade limitada. te-

Ouro 

• 

I •. O O I I O I o O O I .!_!. . 2. 000: 01}0$000 

':i 

' ,';~· .... 



. ' 

424 ANNAES DO SENADO 

hham taes compa
nhias, sociedades c. 
commandit.as sua 
séde no paiz ou no 
estrangeiro ; sollrc 
o I ucro I i qui do das 
cásas bancarias e 
. das casas de penho
res; sobre bonifica
r.ões ou gratifica
Ções aos directores, 
presidejltes de com
P.anhias, . empresas 
ou sociedades ano-

. nymas - até 7 %, 
: 5 %; de mais de 
7 %, 6 % sobre o 
que accrescer; de 
mais de 12 %, 7 % 
sobre o que accres
cer. - Lei n. 126 A 
de 21 · de novembro 
de 1892; L. n. 265, · 
de 24 de dezembro 1 

de 1894; D. n. 2.559, 
de 22 de julho de 
1897; L. n. 489, de 
15 de dezembro de 
1897; L; n. 2.841, de 
31 de dezembro de 

. 1913, e L. n. 2.919, 
de 31 de· dezembro 
de 1914; L. n. 3.644, 
de 31 de dezembro 
de 11918. Leis nu-

. meros 3.979, de . 31 · 
de dezembro de 1919 

r · e 4.230, de 31 de 
dezembro de 1920; . 
L. n. 4. 440, de 31 · 
Lle · dezembro de 
1921. ......... .. 

42. 5 % sobre os juros 
dos creditos ou 
emprestimos g a-
rantidos por hy
pothecas, . , excepto 
os que recahirem 
sob r e quaesquer 
contractos c c I e
brados com ban
cos de credito real, 
e m b o r> a realizem 
operações banca
rias de outra na
tureza. - Leis', nu-

ouro 

O o O o I o I O I O O o O o 

Papel 

./ 

·~. 

. 
. 12.000 :000$000 
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meros 3.213, .de 30 
de dezembro· de 
:19:1G, 3.644, de 31 
de dezembro de 
19:18, e 4.HO, de 31 

ode dezembro de 
I· f921 o :•o ooooooooo 

43. 5 o/o sobre premi os 
de seguros maritimos 
e territoriaes e 5 % 
sobre premios de · 
seguros de vida, 
pensões, peculíos, 
etc., .que serão pa
gos pelas respecti
vas companhias. -
Leis ns. 2.9:19, de. 
31 de dezembro de 
:1914;· . 3.070 ·. A, 

· de 31 de dezembro 
de 1915, e· 4.440, de 
3:1 de dezembro· de 

44. 

1 

••• 

1921. . . . .•....• 
1G o/o sobre os lu
cros .'fortuitos, · va- . 
I o r e s sorteados, 
valores distribui-
dos em sorteios, . por 
clubs de mercado
rias, premios con
cedidos em· sorteio,' 
mediante, [Jagamen
to em prestações 
p o r . . associações 
constructoras.-. Leis 
ns. ~-919, de ·31 de 
dezembro de 1914, 
3.ü70 A, de 31 de .· 
dezembro de 1915, 
e n. 3.213, de 30· 
de dezembro de 
:19:16, L. n. · 3.644, . 
de 31 de · dezem
bro de '19:18; Lei 
numero 3 • 9i 7 9 ; 
de 31 de dezembro 
de :1919, e L. 4.440, 
de 31 de dezembro 
de :1921. . .. . ...... 

45. Lucro liquido · da 
indtlsl.r.ia fabril, não 
comprehendida em 

. o . numero 4':1 - ató 
100:000$, 3 o/o; do 

· mais · · de :100 até 
300 :000$, 4 o/o sobro 

• 

Ouro Papel 

• ~ • o o •• o •••• o • 2.100 :000$000 
,. 

2.300:000$000 

' 

. , 

••• o o ••••••• o • 100:000$000 

.. 

. . 

• 
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o que aecrcseer; do 
· mais de 300 alt\ 

500:000$, !'í'o/o sobre 
o que accrnseer: de 
mais de .. 500 :000$, 
a tnxn sobre o ex
cedente ser:! de 7 % 

T..i'lis ns. 3 ;979, 
rle 3-1 de dezembro 
de 1919, 4~230, de. 
:11 r! o· rlezembro ·dr 
Hl20. n 4. 440, de 
:H de rlnzcmbro rlo 
1921. , "' . · •I• • • • 

46. Lucro liqn ido de 
commorci(l, verifi-

!.cado em bala:nco, 
nrto comprehendi
do no n. 41 - até 
HlO: 000$, 3 %; de 
mais de 1 oo até 
300:000$, /1 % sobre 
o . que accrescer; de 
mais do 300 ;000$ 
até· 500:000$, 5 o/o 
sobre o que accres
cer; rio mais de 
500 :000$, a l.axn 
sobre o oxccdcnl.r 
será dr 7 %. - Lo i 
n. 4.230, do 31 de 

· dezembro de 1920, o 
•.1, HO. de 3:1 rio de-

• zembro de 1921. ·• • 
4 7. Imposto .sobre as 

opera~iíes a tormo, 
sendo a metade 
paga polo compra
dor n a outra me
f,ndo poJo vonrlodor, 
a saber: 1 oo ré is 
por sacen dfl cnftl: 
um ron 1 por. kilo de 

. nlgorliin; 50 ré is 11or 
sncca rlr assücnr. -
J,eis ns. 4. 230, rio 
:H de rlezemlwo rir 
1 fl20. c '•. HO. de 
31. rle rlnzrmbro dn 
Hl21. .. • : . ..... .. 

48. Imposto sobro o 
lucro rlas profissões 
liberncs, na rnzãci 
de, attí 1 00:000$ por 
anno, 3 o/o: rle mni~ 
de 100:000$ até 

i 

ouro 

,, ........... . 

f I I O I I I o • O o O I I 

0 0 0 I O I O I O , I 0 O O 

• 

Papal 

/ 

7.200:000$000 

'' 

38.000:000$000 . 

IJ. 

5.000:000$000 
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· OurG Papel 

, 300:000$, 4 %; so
bre o qur. ~cct•r.scer, 
.5 % - Lei n. 4.440, 
31 de· dezembro de 
192,1 o • t O o O o o/o t O o, O I O I I O O 11 H O O :I. o 0'00: 000$009 

v 
IMPOSTO SOilRF. f,OTF.RTAS 

49. Imposto de 3 11:: · % 
sobrti o capi la!. das 
loterias fecieraes e 
quota fixn. a .ser 
paga· poJa actual 
concessionaria.-Lei 
n. 126 A, de 21 de 
novembro de · 1893, 
art. 3" •. L. n. 265, 
de 24 · de dezembro 
de 1894, e L. n. 428, 
de 10 de dezembro 
de '1896; L. n . .559, de 
31 de dezembro de 
1898, art, 1", n. 30; 
L. n. 640, de 14 de 

' ·. novembro de . 1899, 
art. 1", n. ~9;. D. 

· n. 3.638, de 9 de 
abril de 1900. e L. 
n. 741, de 2G de de-. 

· zembro · d~ 1900; 
art. 1 •, n. 28; artigo · 
z·, § 14, .da L. 
n. 93, de 29 de 
rle.zembro de 1902: 
e. Lei n. 4.230, de 
31 rir. clnr.embro cl~ 
19,20: L. n. 4.440, de 
31 de\ rlrzcmhrn de . 
1921. • .. • ...... . 

50 . .Jmposto do 5 % da~ 
loterias estaduaes e · 
sobre as ·rendas das 
IQt.eriaA fP.rlornes qur 
excederem rlr ll'tSis 
15.000 :OOO$!JOO po:• 
anno . . • .•. • .. •!• •• 

DIVERSAA Rlli-ID.IS 
" 

51. Prrmios dr rlnpnsi-· 
. tos ·publicas - J .. ei 

n. 99, rio 31 rlc ou
tubro dr 183ri, ar
tigo H, n~ 51; In
slruccões n. 131, de 
1 de dezembro de 

'• 

•; ', 

O O O O O O O I O O I O 1, O 1. 000 :000$000 

I O O I O O o/ o O o 0 f o 0 soo :000$000 . 

• 

·~ . 

I 
I 

''. ol 

:r 
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f845; DD. ns. 498, 
de 22 de janeiro do 
1847, e 2.551, de 17 
do marco de i8GO, 
arL. 7G; D. n. 2.840, 
de 19 de março do 
1898, e lei n. 3.979, 
de 31 de dezembro 
de 1919, lei nu
mero 4. 440, de 311 
de dezembro de 
1921 . . . . . . 

52. Taxa judiciaria -
Decretos ns. 225, 
de 30 ·de. novem
bro de 1894, e 
2. 163, de 9 de ·no
vembro de· 1895; D. 
n. 539, de 19 de 
dezembro de 1898; 
D. n. 3.312, de 17 
de junho de 1899, · 
e lei n. 4 .230, de 
31 de dezembro de 
1920, art. · 30, lei 
n. 4.440, de 31 de 
dezembro de 1921.. 

53. Taxa de aferição ·de 
hydrometros. . . . 

·54. Rendas federaes ·no 
Territorio do Acre. 

. 55. Exportll,f)ão -10 o/o · 
sobre a exportação 
de borracha no 
Territorio do Acre; 
e 10 o/o sobre a ex
portação da casta-

. nha do ·mesmo· ter-
ritorio. . ...... 

56. raxa de sorteados 
não incorporados
Lei n. 4. 230, de 31 
de dezembro de 
1920, 4.370, de '19 
de dezembro de 
1921. . .•..... 

II 
RENDAS PATRIMO-. 

NI.t\ES 
DOS PROPR!OS NACIO

. NAE:S 

57. Renda dos proprios 
· nacionaes - Lei' 

de 15 de ··novembro 

Ouro 

• 

.............. 
·' 

-............... 

......... •'• . ' .. 

· de 1831, art. l'ii, _, .. 

Papel 

i-50: Ó00$000 

300:000$000 

4 :000$000-

10:000$000 

1.000:000$QOO 

5. 000,:000.~000 

.. 
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§ 15; L. de 12 de 
oulubro de 1Sa3, 

uart. a• e LL. nu
meros 3. 070 A, de 
a1 de dezembro de 
1915, e 3. 213, de 
30 de dezembro· de 
1916; L. n. ;4.440, 
de 31' de dezembro 

, de 1921. . . . ..... . 
58. Renda das villas 

proletarias. . • . • 
[i!). Renda dos nucleos 

coloniaes da União 
- Leis ns. 3.979, 
de 31 ·de dezembro 
de 19HJ e 4. 4.4.0, de 
31 de dezembro de 
:1.921.. • • . • "' .•• 

60. Renda da Fazenda 
de Santa -Cruz' e 
outras -· Leis nu
meros 191 A, de ao 
.::le · setembro de 
1S9a, · art. 1• e ·L. 
4.2aO, de 31 de de
zembro de 1920, 
art. 26, · e lei nu
mero 4.. 440, de 31 
de · dezembro de .,. 
1921. . . . ....... . 

61. Producto do arren
damento das areias 
monaziticas - Con
tracto de .18 de 

.,dezembro tlp . HllG 
lei n: 3. GH, llc 23 
d e dezembro d e 
1018. Lei .n. a.979, 
de 31 de dezembro 
de 19:19, e lei nu
mero 4.440, de a1 

, d.e dezembro · de 
1921" ........ : ... . 

62. Fóros de terrenos 
de marinha - Leis 
de 15 de ' novem
bro de 1831, ar
tigo 51, ~§ :14 e 15; 
de 12 ae outubro 
de 1Sa3, art. a·: In
struccões de 14 de 
novembro de 1Sa2; 
. LL. 1de a ele bu
tubra de :1Sa4; ar
f.igo a7, § 2•; 1.11'4, 
do 27 de setembro 

ÚUl'O 

•••••••• o o ••.•• 

i 

0 o t I t I I O O O t I o 

I O I I o o O I O 1 o o o o 

o o O O I O I 'o O o f o o o 

100:000$000 

. 429 

Papel. 

:~110.:000$000 

100:0001000 

100:000$000 

70:000$000 

'U· 
·,' 
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de 1860; . L 507, de 
· 20 de. seLt'llllbl·o de 
H!ü7, urt. 34, u. 33, 
:0. n. 4.105, do 29 · 
d c fevereiro d o 
1868, o L. n. 3.348, 
do 2•01 de outubro de 
1887, art~, s•, § a•; 
e L. n. 4 .440, de 

• Ouu:o 

31 de dezembro de . -
1921 .... .,.,., .......... ,· ... -.......... ·'· 

63 , Laudcmios -. . Decre
tos ns. 407, de 23 
de agosto de 1840; 
656, de 5 de do

. zembro de · 1849, e 
1. 318, de 30 de ja
neii·o de 1854, •ar
tigo 77, e L. nu
mero ''·.NO, de 31 
d c dezembro · d e 
10.21 • . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 

1 
· . 64. 'l'axa do· uccupar;ãp 

dos terrenos de ma-
. rinha c arrenda

mento do terrenos . 
de mangue - De~ 
-01·etos ns. 14. 595 c 
14.596, de 31 de 
dczembi~p· de 1920..... . ........ , , .. . 

... m . . 
RENDAS INDYSTI\IAEB 

05·. Renda do Correio 
Ür;~I'ul - Decretos 
ns. 3. 443, de 12 de- . 
abril de 1865, ar
tigos :11 a 20; 3.532 
A, de 18 de novem-
bro de 1805; 3.903, 
de 26 de junho de 
1867; 7 .220, dQ 29 
de marco de 1879, 
e 7 .8.\1, de O de 
-ou lubro de 1880; 
lei n. 489, de 15 
de dezembro de 
1897, art. 1•, nu-· 
mero 12, e lei nu-
mero 640, de 14 de 
novembro de 1899, 
art. i", n., ':11, e lei 
n. 1.616, de 30 de 
dezembro de 1906, 
n. 15, lei. n. 2.035, 

. de 29 de dezembro 
de 1908, art., 1•, 

'I'' 

.. 

Pavel 

70:000$000 

150:000$000 

56:q00$000 

•, 

'. 

i 

' •\ 
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n. 16, da lei nu
mero ~.210, de 28 
de d c z em b r o de 
i909; ar:t. i", n. 43, 
da lei n. 2. 719, 
de 31 do dezembro 
de . 1!H2, o art. · 1•, 
n, 43, da lei nu
mero 2. 841, de 31 · 
de dez cm b r o de 
11113, lei n. 2.91!1, 
de 31 do dezembro 
de 1!114, . c lei nu
mero 3.070 A, de 31 
de d c z e m b r o de 
1915, ·c leis .. num c
roi! 3.213, de. 30 
de d e z e m b ;r o de 

. 1!Ji(l ; ::1.1)79, d c 31 
de dezembro de 

· 1919, art. 39, e 
4.230, de 31 de· de- .. 
zembro de 1 !120, e 
lei n, · .í, 440, de 31 
de dezcmllto de 1 !12,1 
Renda :ctos Telcgrll
phos-Dceretos nu
meros 2, 614, de 21. 
de julho de 1860, 
4. 653, de 28 do de
zembro de H!70 e 

' ' 372 A, • de · 2 de 
ll1llio de 1890; lei 
n. ·189, · de 'iS. de . 
dezembro de · 1897, 
art. i", 'il; 13; lei 
11. 559, de 31 de 
dezembro dé 1898, 
art. 1", n. 12; lei' 
n. 640, de 14 de . 
novembro de 1899, 
art.r 1", n. 12; lei 
n. 741~ de 26 · de 
dezembro de 1900, 
art. 1~ n. 12; lei 
n. 953, de 2!J de 
dezembro de 1902. 
art. 1", n. 10; lei 
n. 1.616, de 30 de' 
dezembro de 1906, 
art. 16; lei nu
mero 2.035. de 29 
ele de z em b r o do 
1908, art. f•, n. 17, 
da lei n. 2.210, de 
30 do dezembro do 
f 909, art. 1 •, n. 44, 
da lei n. 2.321, de 

Ouro Papel 

) 

... ._, 

I 

I I t I t I I I 0 O 0 I I I 50.000 ~000$000 

' ~ ... 

. ' 

' ' 

I 

' ' 
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Ouro Papel 
/ 

ao c.le dezembro de 
d !l10, e art. 1•, da 
lei n. 2.524, de 31 
de dezembro de 

· 1911, n: '44, e ar-
tigo 1•, n. 44, .da 
lei n. 2. 719, de 31 
de d. e z e m b r o de· 
1912; D.' ü. V. üHi, -
de 13 de junh-o de 
1912, e lei n. 2.841, 
de 31 de dezem-

' 

bro de :1.9:1.3, art.• 1•, 
n. 44; lei n. 2. 9:1.9,' 
de 31 de dezem-
bro ·de 19:1.4; lei.: 
n. 3.070 A, de ,31 

'. de dezembro de 
1915; leis ns. 3.213, 
de · 30 de dezem-

. .. 
bro de :1.916, 3.446, 
de · .3:1. de dezem-
bro de :1.9:1.~ 3.644, 
de 31 de ezernbro 
de :1.918, 3. 948, de 
20 .de dezembro de 
1919, 4.230, de 31 
de dezembro de 
1920, 4. 334, de 15 

. de se:.tembro i;le 
1921, e lei n. 4. 440, 
de 31 de dezemUJro 
de 1921 •• o o o o • o ••• 1.500:000$000 20.000:000$000 

• In1Jjlrensa 67. Dita da 
Nacional e Diario 
OffiC'ial. - Lei nu-
mero 3.229, de 3 
de setembro de 
1884, art. 8•, n. 2; 
D. n. 9 .36~, de 21 

. : 1 de feV'eremo · de 
1885, .Jei n·. 3.446, 
de 31 de dezembro 
d.e 1917, e lei nu-
mero 4. 440, de 31 
de di e ze m b.r o de 
1921 • ,.. •• o • o ••••• o • o O O O I o ., I O o O O O o o 500:000$00() 

68. Dita da Estrada de 
Ferro Central do 
Brasil - Dooretos 
ns. 3.503, de 10 de 
,iulho, 3.512, de 6 de 
setembro de 1865, 
e 701, de 30 de 
agosto de 1890; lei 
n. 3.446, de 31 de 
dezembro de 19:1.7, , I 
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c D. n. 13.877, rlc 
1 fl de novembro de 
19i!l, rlo dezembro 
de ·J!J2J ............. . 

G9. Dil.a ria Esl.rada do 
!<erro Oésto do Minas · 

70. ncncla da Estrada. 
ria F<urro Noroésto 
do Brásíl · (ex-lta-
JlUl'a a Corumbá) -
T"ei' n. 3. 644, do 31 

. fio doze m b r o de 
1!l18, lei n. · 4.440, 

On ro 

o o o t' I o o o O o o o o o 

.............. 
!liJ.000:000$000 

6.500:000$000 

Jc 31 do dezembro 
·do 1921 ............. . 

71. .Dita da Estrada de 
Fet•ro do Rio do 

• , ............. ' 5. doo: oOO$Oílo 1 

Our~ ........ , : .... . 
72. Dita à o ramal fer

roo_ de Loreno.· . a 
Píqüete. . . . . . 

73. Dita da 'Rêde~ de 
Viação Cearenso --
J"ei n. 3 .•070 A, de 
31 de dezembro ele 
1915, L. n. 4.440, 
de 31 de dezembro 
de 1921. .. ., . .'. ; ..... , 

71. Dila da Estrada de 
Ferrei Sanl.a Catha
rina.- J"ei n. 3.044, 
de 31 de dezembro 
de 1918 e lei nu
mero. 4.440, de 31 

·de d c ze m J, r· o de 
. 1Q21 .............. .. 
t· 75. Dr ta da Estrada. de 

· Ferr'O Thjlrezopolis 
, ·-Lr.i n. ::1.979, de 

31 de dezembro de 
HH9. L. n. 4.440, 
de 31 de dezembro 
ele 1921. ...••••.. .". 

70. Dila da Estrada de 
Ferro . de Goyaz -
r"oi no 4. 230, de :lf 
do d e r. em b r o de 
1920. L. n. 4.HO, 
do 31 do dezembro 

0 I • 0 t I I O O I I I O I I 

. O I I O I ! O I o ,o 

' •••••••••••• o 

O O I O I o o o o o o o o o 

de ·:1921. o O O o o O O O O o o o o·o o t 1 t to 1 o o O o 1 

77. DiLa da Estrada' de ,1 
Ferro Ccz!.tral. · do 
!li o G r a n d 11 do 
Nor•lo -J,ci n.-4.230, 
rlc .:11 do dozcmhrn 
r) r 1020, J,, n. 4.440, 
f!n :l1 do dczombt•o 
do 1921. . .......... . 

):(. -· Vol. Xf 

,' •, ''· I 

O I I O O I O I I I I I 1 1 

. . liDO :000$000 

25:000~00 

.· 
3.500:0008000 

' 

250:UUOI.)OOO 

C.OO:OOO~OI)U 

1.030 :OOOMOO 

550:000$000 . 
'28 

: r'. 
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' 
78. Dita ela Estrada do 

Ferro S. J,uiz a 
'fherezina- Lei nu
mero 4 .230. de 31 
de d c ze m b r o de 
1!!20, L. u. ''· 440, 
de 31 do dezembro 
de 1921 ...... , ... · ·. 

70 .. Dita da Casa da 
Moeda - Decreto 
n. 5.536, de 31 de 
janeiro de 1874, ar
tigos 1,3 e 53, e lei 
n. 2.035, de 29 de 
dezembro de 1908, 
L. n. 4.440, de 31 
de de ze m b r o de 
f92f. '''o o o o o •I" • o • o oj 

80. Dita dos Arsenaes 
..::.... Decreto n. 5 .118, 
de 19 de outubro 
de 1872, 5. 622, de 
2 de maio de 1874 
e 7. 7 45, de 12 de 
setembro de 1890, 
L. n. 4. 440, do 3.1 
da d c ze m b r o de 
1021 · ....... · ......... . 

81. Dita tios Inst.itutos 
·dos Surdos-M·udos. c 
Benjamin· Constant 
- D~retos nume
ras 4. 046, de 19 de 

'dezembro de 1867, 
art. ii, e 5 .435, de 
15 do outubro de 
1873, art. 18, lei 
n. 4.440, de 31 do 
dezembro de 1921;. 

82. Dita dos Collegios 
Militares· ........... . 

83. Dita da Casa · do 
Correcção.-- Decre
to n. 678, de 6 de 
julho de 1850, e L. 
n. 628, de 17 do 
setembro de 1851, 
art. o•, n. 24;' L. 
n. 652, do 23 de 
novembro de 1899, 
e D. n •. 3.647. de 
23 de abril de 1900, 
L. n.· 4.440, de 31 
de. dez o rnib r o . de 

f921 ················· 84. Dit.a. arrcc~dada n011 
consulados-Lei nu
mero 12G A, de '21 

Ouro 

1 O O O I I t I I O O O I I 

:1 I I I I O f O I I 0 I I I 

O O o 0 O O O O O O I I I I 

o o - o o o t o o o o 0 o o' 

I I O 0 O O I I I O I •1 I I 

.. I I I O O I O I I I O O I 

Papel 1 
\:1. 

800:000$000 

50:000$000 

50.:000$000 

3:000$000 

20:000$000 

420:000$000 



. ' ' 

de n o v c m b i• o ·de · 
1892, ant. 1•, DD.· 
ns. 2.832 c 2.847, 
de fll e 21 de marco 
de 1898, L. ri. 559, 
ae 31 do dezembro. 
de 1898, art. P, nu-

. mero 24 e L. nu:. 
met'O 3.213, de 30 
de d e z e m b r o de 
1916, L. n. 4.440,. 
de 31 de dezembro 
de 1921 ...... , .... ,. .. . 

~5. Dita da Assistencia 
. a Alienados · -. Lei n: 3.396, de 24' de 
novembro de 1888, 
art. 10; e L. nu-" 
mero 126 A. de 21 
de no vem b r o de 
1892, art. t•; D. 
n. 1.559, do .7 de 
outubro de · 1893; · 
D. n. 2.467, de 19 
do feveroirQ de 
1897; D. n. 2. 779, 
do 9 do dezembro 
de ~897, o D. nu-

. mero 3 .238. de, 29 
de max:ço de 1899, 

.' L •. n. 4·.-140, .. de .31 ' · 
de dezembr·o· de 
1921 tO O o O O tO o o O I o t t t 

. · 86. Ronda do ·Labora
torio · .Nacional de 
Analyses o outros
Lei n. 489, de· 15 
de · d e z e m b r o de 
1897, art. 2•,. n. 6; 
D. 11. 3. 770, .do 28 . 
de d o z e ui b I' o de 

. 1897; ·e ·L~ n. át3, · 
de 23 do deziJmbi'O 
de 1901, nrt.: 5•, L. 
n. 4.4-iO, 'do 1 31 de 
dezGmbro de 1921 ..• 

, 87. Contribuicüo d as 
· . companhias o em

prezas de estradas 
de ferro, das com-

. pai! h ias de. seguros · 
nacionaes e estran- ·, 
geii'as e estnbelecf-

. mentos ba.ncarios e 
outra-s - Lei nu
mero 126 A," de 21 
de n o v c m b r o ds 

•, 

... 

435 
. 

ouro Papel 

,\: 

.. ·. ,.J·. "r' 

2.500:000$00() 
. ··~ 

' .. 
. ' 

' 

'• 

I I I t I t I I t· I O o I tl 80:000$000.' 

,, 

............... aou:oooeooo 

I! 
' 



, I 

. ' . 

JS!'l2, nrl.. 'c· i'; Lei 
11. 7/it, ele 26 de de
zembro ele 1!!00, ar-
1. igo 1 •, 11. 32: n-r-: 
tigo 1 ", n. 31, da lea 
11. 2.210',' de 28 do· 
dezembro de :1.909j 
arL. 1', n. 63, da !e1 
n. 2.321, de .30 do 
de 1910 e art. 51, · 
ela .lei n. 2.749,de 
31 de · dezembro de 
. 1918, L. n. 4~440, · 
de 3:1. de dezembro 

'1. de 1921 ... ~·········· 
as. Ronda dos Postos 

ZooLechnicos· - Lei 
n. 3.644, de 3:1. de 
dezembro de 1918, 
L. n. 4.440, de 3:1. 
de d e z em b r O' do 
1921 I t f O O I f t'f I I I f fI I 

~O. DiLa da Escola · .Su
perior de Agricul- · 
tura; aprendizados 
- Lei n. 3.644, de 
31 de dezembro de 
1921 I f f O o O O o O Ofl to t, 

!lO. Dita das Escolas de 
Aprendizes ArLifices 
- Lei n. 3.644, de 
31 · de dezembro , de 
1918. L •. · n. 4 •• uo, 
de 31 ile dezembro 
.de/ 192i I O f I t I tI I I • f I I 

. !! i . Dita do Instituto de 
Chimica - Lei nu- ' 
mero 3 .•544, de 31 
de dezembro de 
:1.918, L. n. 4.uo; 
de . 3:1. de dezembro 
·do 192f . ....... : . .. . 

02. Di t a do Deposito 
Publico - Lei nu
mero 3. 979, de 3f' 
de d e z e m b r o de 
1911!. r;, n. 4.440, 
de 3:1. de dezembro . 

·de ~92f ..... · ...... · .. . 
{13. DHn do Servlco Me
, .. dico · Legal - Lei 

·. 11. 3.!!7!!, do 31 do 
dezembro de :1.919, 
L. n. 1.440, de 3:1. 
rir. d c z cm b ·r o de 
:1921 .....•...•..••..• 

1' O~ro 
' . 

• Papel 

'· .. 

( 

············~·· 

............... :140;000$000 

...... · ......... . 15 ;000$000 " 

'· I' 

..... 

:···············~··: 
I.,, ' 

- -~ 70 :000$000 

................ ~- . 15:000$000 
. ,' 

. 
; ,' 

~' . . . .. . 

I I I I I '1 I,_. t t t ,• •,'I ,'I ~· ::· Hi :OüU$000 

. ' 
/' -·" . ' .. , ... : ' 

I •• I. I l't ' ••• 1,• 'L .... J 5_:000$000 

.~·~' 



.. 
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~. . . 

' 94 .: Dita da Policia Ma
rítima - Lei · nu
mero 3. 979, de 31 
do dezembro de, 

.. ouro 

• 1919, L. n. 4.440, 
de 31 de dezembro 
de f92f . .' ..... · ....... .............. . 

9ti. Dita da C o I o n i a 
Correccional - Lei 
n. 3.9.79, de 31 de 
dezembro de 1919, 
L. n. 4. 440, de 31 
de d e z e m b r o' de 
1921 .... .- .. · ........ :.·· ··············· 

96. Dita .da Escola 15 
de Novembro-Lei 
n. 3.979, de 31 de 
dezembro de 1919, 
L • n. 4 . 440, de 3 i 
d ·e dezembro d e 
1921 t ~ o o o 1 o o I I I I I I I I O I tI O O t I I I tI 

97. Dita do Arehivo Pu-. 
hlico ,..--Lei n. 3.979, 
de 31 de dezembro 
de f919, lei n. 4.440; 
de 31 de dezembro 
•de i921 .. o o O o o O,··,·, O f ,I I tI I I I I I I fI I I 

OS. Dita da Fabrica de 
Polvora da Estrella 
-'-- Lei' n. 3 .979, de 
31 de dezemb~o de 
f919, L. n. 4.440, 
de 31 . de dezembro , 
de i92~~t.'•ttltlltllt I ttl O o I tl"l fI, I I 

no. Dita de Aprendlza- , 
dos: Agricolas -Lei 
n. 3.979, de 31 de 

. , dezemlbro de 1919, 1 
~L. n. 4.UO, de 31 

de d e z e m b r o da 
i 92 i f I I olt I O f I I o I I t I I I I I t I I t t I I I I 

100, Dita de Fazendas 
Modelo de Crlaollo 
-.Lei n. 3,979, de 
31 de dezembro de 
1919, L •. n. 4.440, 

. de 31 da dezembro 
de ' i 92f I I t ~ 1 t I t I I I I I 'I I I t I I I I I I I I I I 

fOi. Dita dos .Campos 
· de. Demonstracllo -

Lei n. 3.979, de 
31 · de dezembro de 
de 1910, L. nu-
mero LHO, de 31 
rio dczcmi:IJ'O · do 
:1021. -.............•.•..••....•.•.• 

· 102. Renda de Esta1;õc:~ 
de Expel'irne.nlação . , . ... I .. . ,, ,'· 

.. 
. Papel 

\ 
3:000$000 

24 : 0{)0$000 

!5:000$000 

"' 

17:000$000 

. .. 1 o : 1100$00 o 
-' ' 

50 :000$000' 

to :oooeooo 

i 
4:000$000 

.. 

'' 



ANNAES DO SENADO 

- I.ei ~. 3.979, de ' 
de 31 de· dezembro 
J919, r ... n. 4.440, 
•de 1921 . .. ..... 

1 03. IDi ta da . Escola de 
Veterinarios - Lei, 
n. 3. 979, d<': 31 de 
dezembro de . 1919, 
L. n. · 4 . .\40, de 
de 31·· de r:lezembro 
1921. ,. . """" •' 

104. Dita · da Estação 
Sericicola de Bifr
bacena - Lei 'DU
m~ro 3. 979, de 31 
de dezembro de 
1919, L. n. 4.440, 

, de 31 de ,irzembro 
de .1921 ....... · .. · •• 

1 105, Dita dos Centros 
_ Agricolas Lei 

n. 3.979, de 31 
de dezembr·o · de 
~ 919, L. n. 4. 440, 
de 31 de dezembro 
de 1921. ....... .. 

too. Dita da F'aiJJ•ica dfl 
· Polvora Simt Fu- · 
maca - Lei nu
mero :1.979. de 31 
de dezembl'O de 
191!!, r ... n. 4.,440, 
de 31 · rJe. dozrmbro 
do 192f . , .•..... , , , :. 

' RECEITA IEXTMORDI-
NARIA 

107. nionlepio (H) Mar i- . 
nha - Piar. o rJc 

1
23 

cln selcrnbro do 
17.9ri, I.. .n. 4. 440, 
de :H de dezembro 

Ouro· 

0 O 0 o o O o 0' 1 o O O o o 

. • ..... ·-· ,• ..... .. 

'o o o o o t''o:o;, o o o o' . 

' ......... • ..... 
I 

' •. 
I o I O O I O 1 O O O O O JO. " 

~da 1921.• 00 o O o O O o I. 1 !:.: .... s:ooó$boo 
108. 

100. 

Dilo Mililal' - De- · 
crclo n. 696, de 28 
do ugos/.o dr. 1890, 
J.. n. 4. 4.10. de 31 
do dezembro· de 
1V2·1 ....... , .... . 
ni I o dos empr•cga
rlos puhlico,; - Dn-
Ct'ei.os nH. 942 A, rlc• 
31 de ·outubro de 
1890, 950, de •Q de 
novembro, ?8~,, d11 

,, 
·-:l: 3:000$000 

)' .. · ... 
,~.. ' ,. " 
\. 'f •. 

Papel 

10:000$000 

.10 :000$00Q 

1 :OOO$Q_()0 

4:0000$000 

. 17:000$000 

400:000$000 

' ' 

.9oo: ooosooo 



·~ 
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8 de · nnYemJ:jro, 
1. 030, de 14 de 
·novembro, 1. 045, 
de 21 de Mvembro, 
f 897, de '27 de no
vembro, 1902, de 
28 de novembro de 

Ouro 

-

':• 

439 

Papel 

.:.. ... _~ . 1890, 1.318 F, de 20., 
de janeiro, '1.120, de 
21 de fevemiro, ·e 
139, de 16 de abril 
de 1891; L. ·n. 490, 
àe 16 de dezembro 
de 1897, ar~ ,~7; de
creto .n. 8.904 de 16 
1de agosto dr: 1911, e 
L. n. 3 .07() A, de 
de 31 de dezembro 
ele 1915, L. n. 4 .440, 
de 31 de dc;zembro 
de 1921. , .. ., .. ,r .. 80:000$000 j.º00:000$000 

HO. Indemnizar,õ~s- L. 
n. 317, de' 21 de 
outubro de 1843, 
art. · 25, n. 44, L. 
n. 4,440, i!.) 31 de 
dezembro de 1921.. 125:000$000 L800. :j)00$000 · 

Ui. •Juros · de r.opitaes 
nacionacs . ·- ' Lei 
n. 779, de a de se-· 
tcmbro · · d'J 1854, 
nrL. 9", n .. 70, L. 
n. 4.440, di! 31 de · 
dezembro d9 1921.,. · 1.000 :oooeooo. i. SOO :000$000 

112. Imposto do indus-
. trins r. P!'Ofissões. 

no Distrii!!.,J Fe
deral - Lei nu
·mero 265, de 24 de 
dezembro tle 1894, 

. art. 5o, e L. n. 359, 
do 3 de dezembro 
d~ Hl95, art. 11", 
~ 52; D. n. 2.792, de 
11 do jnnr.i.ro . · de 
1898, .e L. n. 1.452, 
de 30 de drzembro 
de 1905, art. t•, nu-
mero 65, e ,lJ't. 1", 
n. (!5, da r". nu
mero 2.719, de 31 
de .dezembro de 
1913, L. n. 2.019, 
(lo 1013. L. ·q, 2.919, 
ri e 3 i de dezr.mhro 
de 1914, 1: L, nu-

...... 

. I 

I • 

I 

• 

.. 
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maro 4.440, Ide 31 
de dezembro d& 
f921 . . ........ o •• 

H.3. Taxa sobre C· con
sumo de agua -. 
Decreto n. 3. 645, 
de 4 de· maio de 
186G; L. n. ~~. 639, de 
22 de seter:1bro de 
1875, D. n. S. 775, 
•do 25. de novembro 
do 1882; L. n. 489, 
de 15 'de duzembro 
,de 1897; Decreto 
n. 2. 794, de 13 de 
janeiro de 1898, LL. 
ns. 2. 919, ele 31 
de dezembro de 
1914, 3.97!:1, de ,131 
de dezembro.· de 
1919, e L. n. 4. 44ú, 
de , 31 de dezembro 
de 1921 ......... .. 

H4. Taxa de .sar;<·amen
to da Capilul Fe
deral - L9is nu
meros 3.21!i, de 30 
de dezembro de 
1916, e 3.440, do ·31 
de dezcmln·o de 
1917, c .L. tr. 4.440, 
de Si do dc!lcmbro · 
de 1921 ., ....... 

H 5 ; Contribui~ii,o, · do 
Estado de ~•. Paulo v a r a · /pagamento 
dos juros, amorti
zucão e respectivas 

· ., commissõos do em
prestimo d~ libras 
3.000.000. " ....... 

HO .. Venda de . generos 
o proprios nacio
nnr.s-Loi n. 3,970 
A,~de Si de uczem
ln•o de 1 Di5, . e r... 
n. 3;644, rtr, 31 de 
dezembro dJ 1918, e 
L. n. 4. 440. de 31 
de dezembro de 
:1.92:1 • • ••••••••••• 

~- i 17 .. Juros de empres
limos ao Banco do 
nrasil o o o , • O o I o f o O ' 

118. llenclu do · Gabinel.u 
Policial tlil Identi- . 
1'icauão I.~i nu-

" 

Ouro 

·••.•·.·············· 

.............. 
I . 

0 O O I O o.' 1,0 t I, O I, I I. 

2.tíG0:320$00,0 

' 
I I I o I I I I I I I I I' 1: 

O O I O o O o O I I O O o I 

7:200$00(1 
I 
I 

4. 50.0 : 000$000 

.. 

2.500:000$000 

4.5oo:oooeooo 

:1.700:000$000 

. ' ' ... ~ 



I FJESS;\Ii EM 2~ Dll DllZEMllnll DE 192.2 

mero 3.979, do 3i 
de dezembro de 

· 1919, -L. n. 4. 440, de 
.ele 31 de dezembro 
:1!)21 •·••••••··•· 119. Hendu do . servico 

ele patentes cie -in
vencão Lei nume

·ro a, 979, de 31 
· de dezemllro de 

· 1919, Le~ n. 4. 440, 
de 31 de· dezembro 
de 1921. .......... . 

f20. Amortizcaão tos em
prestimos realiza
zados ·Pelo Gover
no, . por (]6ducções 
mensaes ,jo· 10 %, 
·ou mais 'sobre . o 
total dos ~ deanta
mentos feitos aos 
1'unccionario5 dos 
Correios e de Fa

zrmrlu de M. Gcraos, 
para constrt:.cc;ão .de 
casas em IJ,.;Uo Ho
rizonte - Lei nu
mero Ui17, de 30 
de dezembro de 
·1916, art. 35. n. XII, 
lei n. 2. 35e, de 31 
de · dezem!Jro · de 
1910, lei Tl. 2. 768, 
de 15 de janeiro 
de 1923, decreto 
n. 10.094, de fe
vereiro do ':l9i3, 

L. n. 3.9'19, de 21 
de dczcml.Jro do 

.. i919, L. n. 4.440, 
do ·si dti dt)zomb:·o 
de '1.921. IIII ... I I I fI 

121. Juros de 2 % so
bre as .qu:mlJaa re
quisilarla.9 pela Car
tr.irn clr. Rr.clescon-
1 o - Lei numero 
''· H9, de 31 de dc
zomlwo de ·1921. .. 

' ,Our~y· 

.••.•••.....: .. · ........... ;. 

I I I I O O I 1 O O O O O t, 

RECURSOS 

Pt•esl:wücs .c;o :·ilis 
·I 0.000: 000~ C o COll·· 
lruclo~ d~ empresLi~ 

• 

. l'&~t· 

I f I t' I I I I I I I I .I f! 

30:000~000 

..... 

2!:0001000 

2. 000 :·000$000 

,·,, 

\ 
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i23. 

mo ao. Banco do· 
Brasil, ·cm 1915, e 
de 5.000:000$ do 
contracto · de em
prestimo de 1!H 7 -
Lei n. 4.1t40. de" 31 
de dezembro .de 
1921. . . .......... . 
Emissão · df: tibulo~ 
da ,dívida interna 
parw e•tradas de 
ferro - Lei nu
mero 3 . 070 A, de 
de 31 de dc~embro 
1915, L. n. 3.644, 
de 31 de dezembro 
de 1918, L. n.4.440; 
de 31 ·de dflzembro ' . 
de 1921 o I I I {I I t tI 

Ouro 

........ _ .. ,_ .... 

I I I O f O I O I I I I I O 

Total • .. .. . . 88. 7a~ :320fOOQ 

.Á deduzir da recAiLa ge-
ra·J: 

5 %, ouro, da totalida
de dos dir.~itos de 
importação .paI' a 
consumo p a r :t a 
renda com appli-
cação ·ospccJal ..... . 7.049:25u$000 

' 

Papel 

i5.000:00o.OOO 
-·•••o~w~• ' 

15.000:000$000 
.. - -
~ 

··---...:..--
(:wla de 2 %. cle~tinada 

ao fundo para as 
obras conlra .as 
seccas. do ·· nordeslo 
brasileiro , ......• 

81.737:070$000 713.135:000$000 

T<·tal da receita gwal ..• 

1.582:815$~00 '13.800:700$000 

80.15·1 :255$000 699.334 ;300$000 

RENDA . COM APPLICAÇXO ESP,ECIAL 

1 - FU:SDO DE RllSOATll .DO P.\Pli:L•:M:QED.'\ 

.1. Renda ·em papl'l, pro
veniente elo arren-
damento das estm
rlas de ferro ela 
União - Lú! n. ·127, 
·de 9 de dozcmbro 
de 18Bü, i.; t. 4", 
ns. 1 a li: D. nu
mero 2.413, rle 28 rle 
de~embro da 1890: 
c .. de ;25 d~ setem·· 

. , 

\ 

• 

~·. ·.,:, 
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hro de 18fl7; D. nu
mero 2.830, de 12 
de março lle 1898; 
C. março i! c 1898; 
G. de 15 rlt! março 

.. de 1898; D. n. 2.836, 
Ide 17 de marco ,de 
1898; C. de 12 de 
abril l;le 18:18; D .• 

· n. 2.850, du 21 de 
março de 1898; L. 
n. ,581, de 20 de . 

julho de 1899, ar
tigo i';L.11. 4.440, 
de 31 de dezembro 

J ouro 

qe 1921 O o O o ; o
1 

O O O O O 0 O O O O I o I I O O O O ji 

2. Producto da ~obranca 
da divida activa d!l' 
União cm papel -
Decreto de 20 c.le 
fevereiro e Instru
cções. de 12 de ju~ 

, nho de 1S·lD: Lei 
n. 581, d·! 20 de 
julho do 1899, ar
tigo 1•; L. n. 4.440, 
de 31 do dezembro· • 
de 1921 ........... . 

3. · Todas . e qunesquor 
rendas ovontuaes 
percebidas C!m pa-

. pc·l pelo 'l'IWSOUi'O 
__, Lr.i n. 51.4, de 
• 28 de outubro. de 
'18.~8. nrt .. t!l.", n. ()4, 
e at•l. lj3: L. n. G28, 
,rje 17 de ,;;r•lembro 
rle 1851, . :~rt. · 32; 
n. ri. 2.fi47, de 
1!l do sclemllro de 
18GO, art. .089 .e 
1390; u~. n~. 1.114, 

. de 27 rir setembro, 
§ '3', 1. 507, de !26 da ( 
setembro de 1807, 
arls. 27 c 30; D. 
n, 4 .1181, dr 6 de 
maio do 1:;68; r". 
n. ,2.348, ~e 25 ae 
agosto do 1873, ar
t.igo 1Z n L. n. 3.:148, 
de 20 do out.ubro 
de . 1887, art .. : s•,. ~ 
1•, L. n. 581, de 
20 de jl'.l llo de · 
.~81191 art, .~·, ~ .. 

,\ 

• ,• ••••• • .••• o • J, 

'·. 

Papel 

...... 

•' 

' . 

1800 :900$000 

3,500:000$000 

.. 

,.... 

.. ' 

. '. 
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n. 4.440, de 31 
·de dezemhro de 
1921 .. 1tt I I ~.•.'o t ~I I t 

4. Divj.dendoH das 
ac~ões do Banco do 
Brasil . pertencentes 

· ao .Thesouro - De-
· creto n. 1.455, de • 
elo 30 do rlezcmbl'O 
1 n105, art. 2", pm'a- . 
. grapho unico; ·L .... 
n. 4.440; dcl 31 de 
dezembro de 1921. 

2. .FUJIIDO .DE GARANTIA ~o 
PAPEL-MOEDA' 

· 1 . Quota de 5 %. ·ouro, 
sobre todos os di-

. reitos de importa
cão ,para 'consumo 
- Lei n. 581, de 
20 de julho·. de 
:1899, art. 2•; . e ;L • 

. n .. 813, d::J 23 de 
dezembro de 192:1, 

· art. ...; L. n. 4.440, 
I ~e i92f .. t O I I I I I I I I " 

2. • Cobranca · da divida 
activa, em oúro •...• 

3. Todas e qu&esquer 
rendas tl'Vl!ntuaes, 
em ouro ....:... . Lei 
n. 581, de. 20 de 
jl(lho do 1899, ar
tigo 2o; L. n .. 4. 440, 
de 31 de (lezembro 

.de ·:1921 , ......... 

3. FUNDO PAliA A CAIXA 
DE RESOATill li.• S APO~ 
LICES DAS EE'I'RADAB 
DE FBMO . iiNCAM• 
PADAS \ 

Arrendamento . d:1s men- · 
mas .estrada" - Lei 
n. 746, d•J 29 de 
rlezembro rJc 1900, 
:u·l .. 29, n. 25: J,, 
u. 4. 440, rio 31 •do 
dezem)J.t_:o du J9.2! .•• 

DO SENADO 

ouro Papel 

' ' 

I 'Í I I I 1
1
1 .. t.t't.o;.t,ll ó.. PO.O.: OOO$QOO 

\ 

i 

I f t tI 1,1 I 't ... t,t; ft . fO.OO.Q:000$000 
• 

, 
7.049:250$000· 

'60 :000$000 
' . 

I • 
I.' 

:10:000.000 

' .. 

I I 1.1 '-'·-'-'• •:• .• t ,I i , ' 



~, FUN.ÔQ DE AMÍJII'l'J?.AÇÃO 
D O S lllllPHJIS'I'iMOS 
IN'rERNOS 

· · Dcposilos: 

f~aldo ou excesso · r>HLJ'IJ os 
recebimento~ o as 
rcsLif.uiçõcs ', .... , , 

5, PUNDO DAS Oi'lnAS DE 
lVIELHORAMESTOS DOS 
POUTOS, EXECU'l'AD,\8 
A' tU BTA DA UNIÃO: 

Parlo .do . Rio de Janeiro
Lei n. 3.314, de.16, 
do outubro de :1886, 

· · art. 7', § 4'; lei 
n. · 953, .do 29 do 
dezembro dr. :1922, . 
at'l. 22, n·. XXV; 

' lt.:i n. 3 .'213! de. 301 
rJe · dezeml.Jro de 
1910, e lei 11. 3.644, 
'de 31 de flgzembro 
de. 1918 e lei nu
mero .\. HO! . de 3f, 
,de dezembro . de 

' ' 1921 .. ~ ·-:.; .· ·/·. · ... · 
Purahyba. - Decre~o nu

mero. 7 .270, de 31. 
·.de dezembro de 
· 1908, . lei n. 3.644, 

de. 31 de d•lzembro 
de · 1918, e · lei nu

. · mero . 4. 4-10, de 31 
de dezembro de 

\ 1921 .. I I I I I. I I I I l't' I 

· C!Jara · . - · Decl'eto . nu
mero 7 .270, ·de 31 
de dezembro de 
:1 !J·OH, lei ·n .. 3. üH, · 
ri o '31 do dQ;:embro 
de :19:18, -e lei nu.: 
m&o 4. 440, de 31 

Ouro. 

' 

... 

5.600:000$000 

20 : 000$00C· 

. rio dezembro de , 
\1.921 I lo 1,1 I 0 I I I I I I I • .40:000$000 

Hio .Grande do Núrto -
Docrelo n. 1.270, 
rlc 3:1 do l'it•zembro 
rlc :1908, !ci nu
mero. ,3.644, do 31 
rio dezcmt1ro do 

. 1018 o lei n. 4.440, 
rlc 3:1· do dezembro 
de 1921. ........ .. 10:000t090 

rnvcl 

\ 

I 

G.600:000$000 

.. 

• 

'.' 

.. , . 

.',.· 

.',; 

I ' 

' . I 

~': 

·, 



Santa Calharini - . De
creto n. 7.270, de 31 
do . dezembro · de . 
1008, lei n. 3.644, 
de 31 rk d~zembro 
de 1918. e lei nu
mero 4.HO, de 31 
de dezembro · de 
1921 .• .. · .... · ...... . 

Mal lo· Grosso . - Decreto 
·n .. 7.270, àe 31 
de dezembro de 
1908, l-ei n. 3. 644, 
ele 31 de Dezembro 
ele .1918, e !ri; nu
mero 4 .440, de 31 
de dezembro de 
1921 . ... · ... : ..... 

Alagôas - Decreto nu-
··· mero 7.810, de 12 

de ,janeiro de 1910; 
deom Lo n. 1 O .150, 
de 2 de ·abril de 
1913; det~reto nu-· 
mero 10.252, de, 4 

· . de junho de 1913: 
Jei n,, · 3,644, de pi 
de· dezembro de , 
1018. e lei n. 4.HO, 
de 31 ele dezembro-
do 1021. O I O O 0·0 I O I O 

Parabyba - Decreto nu
mci'O 7. 810, do 12 
de 'janeiro de ,1910;' · 
decreto n. 10 .150, 
do 2 ele abril ele 
19U; decreto nu• 
mero· 10.252, de 4 
de junho r!e 1013; 
lei n .. 3.G44, de 31 
ele dezemhro de 
1918; e lei n. 4 . .\.íO, 
de 31 ele dezembro. 
de. 11921 ... o ••• •'• •• 

Aracajú - Decreto nu~ 
·mero ·7. 8f0, ele 12 
de janeiro de 1010; .. 
decreto n. ·10 .150, 
de 2 de abril, ,de 
1913; ,decreto nu
mero 110.252, dr 4 
de ,iunho d'l 1913; 
lei n. ,3 • 6H, de 31 
de dezembro . de 
1918. c lei n. U40, 
de 31 elo d~zembro 
de J~~.1 11 I f .f I I I I I t' 

' ouro i7 • PaJlel 

' 

. . 

20: 000$000 ' ' ... 

20:000$000 ' 

1,00:000$000 

' . . ' 

1Ó:OOOIOOO 

• 
,I 

, I 
-·--~ 

;·~····-··· . '. ···-·~·-)-•! 

\ 

' I . 

' 

) ' .. 

'I 

• 



\ 

. ÉlESS1Q )l!vi 23 DE DEZEMDI\9: DE 192.2 .:_ 447 

1\[anáos . , .... , .......... ,. 
Santos ................. . 
(j. FUNDO PAR.\ AS OBRAS 

CON~'UA ' A!:! · SECCAS 
DO NORDESTE BRAS!• 
r.rnRo - (Lei nu
mero 3. 965, ele 25 
ele dezernb:ro de . 
1919, c lei numero ' 
·L 440, elo 31 de . de
zembro de · 19·21 ••• 

7; CUSTEIO DA PRO!·HYLA
XIA RURAL E OBRAS.DE 
SANEA!vfENTO DO lN • 
TElliOR DO BR~~su • ....., 
TERIOR DO BI\ASIL, 

. (Leis · ns. 3. 987, de 
2 de janeiro, 4 .230, 
de 31 de· d~zembro 
de 1920, · art. 1•, 
n.. 1 O, lei numero 
4 .440, de ;31 de de-

. zembro de i921, e 
decreto n. 15.442, 
de 13 de abril de 

., .·~ 

• I 

' ' 

. 1922,· art. 2); pa
~:audo as especia
lidades phlrmaceu
ticas indicadns no 
n. IV,· ;do Prt. t.• ~ 
do decreto numero . 
H.713, de 8 de 
marr;o de. 1921, -
de ,mais de 120$ até · 
240$, cada unidade, 
UI; idem, de mais 
240$ a lduzia af.ó 1 

360$, cada unidade 
21!; i~em· de mais de 
360$ a duzia af.é' 
480$, .cadll unidade 
3$; idem de mais 
de .\80$ a du1ia até 
600$, cada unidade 
U: idem elo mais 
600$ a 700$ a duzia, 
cada unidade 51!; 
idem de mais, de 
720$ a 840$ a duzia, 
cada unidade 6$; 
idem .de mais rd·e 
840$ a du~ia até 
9601!, cada unidade 
7$; idem ICla mais de 
960$ · a duziu, cada 
unidade 8$, ficando 
isentos dos direitos 
adlllmci:r.os os me4l.· 

Ouro 

lt.o, I I I t, I I I I I I ·~·· 

Papo! 

25:000$000 
25 :OO.!l$000 

i. 582:8.1:5$000 13 .~1)0 :700$000 

·' 

., 

I 

'. ' 

' I 

•', ,·., 

·-
'' ., ', 

' .'' ~: 

. 'I,' 

., 
,•, 

._ .. 

"·~· . ·''' 
' ,', ; 
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camcnlos reconheci~ 
{)amentfl authenticos 
o approvaclos pelo 
Dep:w!.amen I o. · Na
dona! de. SD.ncio Pu
blica, .co n h c c idos 
pelos nomc'i de ar
scnohcnzol, salvar
san, neo-sa'ivarsan, 
novarsenoheuzol, neo
silber-.salvarsan sil
bcrsalvarsan o sul
farsenol. , .... .' ... 

Ouro 

··~·-··········· 
5.000:000$000 

14.572 :o65$ooo 5s. 250 :7oo$ooo I 
' . ' 

Art .. 2. • E1 o Presidente da Republica autorizado : 
' I. A emittlr, como antecipação de receita, no exercício de 

Hl23, bilhetes do. ''I'hesouro, até a somma de 50. 000 :'000$, que 
sc:('ão resgata:dos al é o fim do. mesmo exercício. 

II. A receber e restituir, de conformidade coni o disposto 
.. no art. 41, da lei n. G28, de 17 de setembro de 1851, os dinhei

l'OS provenientes dos 'cofres de orphãos de bens de defuntos c 
ausente e do evento,· de premias ide loterias, de depositas das 
eaixas cconomicas c montes de soccorro e dos deposi'los de 
outras origens. o~ ''aklos que resultarem do encontro das en
tradas com as sabidas poderão ser· app!icados ás amortizações 

. dos emprestimos internos e os .excessos das restituicões serão 
. levados ao balanço do cxcrcicio. . · • . 

III.. A cobrar do imposto de importaoão para consumo, 
GO ·%,.ouro, c· 40 %, papel sobro quaesquer mercadorias, abo

. lidas as distincções do art. 2•,. n. 3, ·lettras a e b, da· lei nu-
mero :1.452, de 30 de dezembro :de 1905. . · 

A quota de 5 %, ouro, da totnlídade dos direitos· de impor
tacão para consumo, ser :i deduzida da J'eceita.. geral e destinada 
ao fundo de garantia. . · , .. · 

IV. A cobrar, de accurdo com a legislacão vigente e o dis
posto nos r.espcctivos contractos para·, o fundo destinado. ás 

.obras de mclhoramenlps dos porl.os (executadas: á custa da 
Unifto ou pelo J'Cgimen dn cóncr.~süo) : - ·. . 

1•, a taxa até 2 .o/o, ouro, sobre o valor oJficial da ·impor
tacão do porto do Rio de. Janeiro e das Alfandegas de Reci:fo, 
Ballia, Rio Gmncle do Sul, Maranhão.- .cear:l;;·nio Grande dr; 
:Norte, Parahybn, Espírito Santo. Par•ãná. Santa Catharina, 
Matto Grosso, A)agôas, Parnahyba, :~racajú c Pará, exceptua
elas ns. mercadorias de .que trata 'o. n. 2,. do art. 1"; devendo a 
importancia arrecadada nos portoil'cujas obz·as não· ti·verem 
srcio iniciadas ser cscripl.urada n·o.'·'l'hesouro, sepamdamcntc, 
para ter app!icacão nas mesmas obras opportunamente. 

2', a taxa de um a cinco réis por ki!ogrammo ·de mercado
rias que forem carregadas ou descarregadas, segundo o seu va
lor, destino, .procedencia• dos outros portos. 

. Paragrapho unico. Para accelerar a execução das obras 
referidas poderá o Presidente da Republica acceitar. donativo, 
ou mesmo auxilies a ti Lu lo. oneroso, ofl'crecidos pelos Estados, 
municipios ou associar.õcs interessadas no melhoramento com
tanto quo os encargos ·porventura resu)tantcs do tacs auxHioo 
não ,excedam do proclucto ~Ia taxa .igdzcada. . . 

' 
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· V. A, de nccõrdo com a lei n. 2. 857, de f7 de junho de 
f9f.i, fazer opera~õas de credito no interior ou no exterior do 
paiz, podendo emittir títulos ordinarios ou de natureza. espe-
cial com juros ,em papel ou em ouro, resgatavels como for 
mais conveniente, em prazo curto ou longo, 'assim como em
pregai-os na liquidação dos compromissos do Thesouro, agindo 
clé accOrdo com as necessidades do paiz e devendo assegurar, 
de modo efficiente, e ulterior resgate dos títulos que :forem 
cmitLidos. 

. VI. A rever os regulamentos relativos aos lmpostós 
adl:laneiros, aos de cit•culação, consumo e ronda, adoptando os 
processos c providencias qua julgar necessarias para melhor· 
arrecadação. Pndcrá tambom alterar o actual regímen de 
cobranca do quota ouro das Alfandegas, por melo de vales 
cmittidos pelo Banco do Brasil. . . 

VII. A declarar que o fabrico e importação do opio e . · 
seus derivados, da cocaína e producfos similares de natu.., 
reza toxica e que constituem objecto de vicio individual, só 
poderão se1• realizadas pela União, exceptuadas as necessarias: 
instruccões. · · . · 

VIII. A adoptar tarifas differenciaes para mais ou para 
menos, af.é o maximo de 30 % sobre. os procluctos csiran
geiros, conforme o exigirem os interesses e a defesa do com-
mareio e da produccão nacionaes. · .· · 

IX. A rever todos os contractos celebrados entre a Unlllo 
e particulares ··para execução de · obras ou quaesquer servl
oos, podendo entrar em ·accOrdo quanto aos que l;louverem 
sido celebrados com rigorosa observancia da lei, com os re
spectivos contractantes para rescisão . dos mesmos contra-. 
ctos ciu modificações de percentagens, prazos e outras· condi
cães; de modo que sejam diminuídos os onus ou augmenta-
'das as vantagens. do Thesouro. · · • · 

Art. a.• Ficam isentos de direitos de lmpurtacilo, · pa
gando apenas a taxa de 2 % o expediente, os machinlsmos, 
apparelhos e instrumentos, e os respectivos perlences· a· ·ae
cessorios, . ài;Jropriados aos trabalhos de lavoura; assim como 

·tractores e raros para- cultura agrícola mecanica e transporte · , 
om estradas de rodagem, e adubos naturaes ou oh!m!cos des-
tinado.s a fins agrícolas. - · . · 

Art;:- 4.• E' concedida á Associação Jockey-Ciub do Rio 
do Janeiro; declarada de utilidade publica pelo decreto nu
mero 4. 580, do 27 de setembro de 1922, isencilo de quaes
quer dil'eitos o taxas aduaneiras para todo o· material que 
importar· afim de construir, · installar e apparelbar\ dando
lhes completo funccionamentó, seu prado de corrlans o de
pendencins, nos terrenos marginaes da LagOa Rodrigo de Frei
tas, .em virtude do accOrdà celebrado· com a Prefeitura do 
Districto Federal, conforme esc1•iptura asslgnada em 26 de 
julho do referido anno. · . · .. . ' 

Pnragraplw unico. O dispositivo do artigo nnteriot• ex
cluo a applicacão elo qualquer dispositivo legal de caracter -
restrictivo, inclusivo os nrt. s•, .do Clecreto n. 8,59.2, de i9U., 

.Art. 5.• 1F'ica. isento do imposlo rio imporLaçílo o mat.c
l'inl que a Companhia Melhoramentos do Maranhão Impor
tar para dar execuciio ao contracto celebrado com o Governo 
Federal, referente ás obras das pontos e obras accessorias 
da Estrada de Ferro do S. T.uiz t't 'l'herozina. . · 

Art.. o.• Ficam reduzidos n 25. % ós impostos constantes 
.ela 'l'nrifa das Alfandegas para a !mporta!lliO . do material 

f3, ;_ \'o!. XI 29 
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apropriado nos serviços de agua, luz viacão e telephone. 
desde qua importados· pelos Governos dos· Estados, ou dos 
municípios, ou PIJI' emprezas quer por delegação ou ·conces
são . clqs mesmos· governos. da União ou do Districto Federal, 
explorem esses mesmos serviços. · · 
. § f• As requisições relativas a esse favor serão feitas 

em todos os casos, peio Governo Federal, ou pelo dos Esta-
. d'os, ou pelo dos municipios; .· ' · 

. · § 2." O impost.o ser:í de 5 % o não de 25 .% em o éas~ 
cl.e se destinar o material á primeira inst.allação; · · . 
. . § 3.0 A taxa de expodi~nto rela!.iva· ao material jmpor- . · 

tado para os referidos fins; e nos termos fixados, sorá .de 2 % :· 
§ ·4·. O mal criai rlest i nado á construcção. ·de obras· de. 

portos· transferidos pela União n Estados fica isento do im-
posto de importação. . 

Art. 7." 6 carvão de pedra importado por. emprezas 
que explorQm serviços ·de fabricação· e . fornecimentos. de. gaz; · 
pagará 2$500 por tonelada, razão. 5'0. %. . . · · . ·~ . ·. 

1 . Àrt. 8:' Pagarão exclusivámente 2 %. ad valorem, de: ex- . 
pecliont.e, os machinismos ·. c accessorios· que se destinarem 
:\·montagem de usinas para a transformaçãi'J de madeira. em· 
pasta para- fa])ricacão · de papel, e bem assim as macbinas e 

, accessorios destinados· á manuten~fío· desse artigo. · .. , ·· 
Art .. 9.•. Os macbini~mos e accossorios destinados á extra;.· 

cçã'o de oleos· e cêras_ vcgetacs, quando· importados pelos pro
Pl'ios usineiros ou pot• quem pretenda morit.ar ·fabricas. para 
tal fim, pagarão apenas 2 % ad valarem de expedienf.ê. " .. 
· Art. 10. O procluclo americano conhecido pela denomina

cão de «TruRcon '';. empregado como impermeabilizador de· ci
mento, exclusivamenle, sertl classificado na classe. 11•,. pagando 
1'5 réis· por kilo, razão 30 %. · · · · 
· · Art.' 11. · Os materiaes cujos despachos Mtu. reduccão de 

direito. em virtude de leis. ant.er i ores -de Receita, tiverem sido 
autorizados, no ar1no de 1920, pelo Minislerio· da :Fazenda e 
julgados.Jegats. pelo Tribunal -de Contas, ainc)a não introduzi.,. 
elos no paiz, ·pagarão as taxas declaradas nas referidas leis.. . 
_ .·· Ar:t. 12. Pagarão són:~nte 30 % ad vrtlorem, .que será 'o da . 

factura, duas· estufas completas para plantas e tres inslallaclles 
)lara o- ensino e pratica ·de -lacticinios, adquü:idos ·pela :Escolà 
de .Engenharia de Porto Alegre, para o ensino· technico profis
sional que minisl.ràr em _seus estabehiciment:os, · · · · .. · 
· ', · Art. 13. As ·machirias·, appare!Ms .. e, accessorios neoessarios 
ás iristallações. para dist.illação de .àléool industrial tios cam-

. pos · experimcnl.aes croados para 'essê-.fim. cor.n auxilio do Go
verno FedQ'ral, nos t.ermos do' decr.eto:~legislat.ivo n. :4.555, de 
1,0 de a.li'osto de Hí22. pag·arão .ü.lo~;~~!pente 3 '7~. ad :valarem, 
que será o. da facf.ura. . .... : . .. ,. ,. · . - ... · .. 

Art. 14. O regimon da impôrtiü;ãõ do papel destinado ás 
reviM.ns srrá o mesmo vigorante no: nxercicio rln 1921 il pre
scripto, temporar.iamente, para o exercicio de··.1922, pela eir.; . 
cj.Jlar n. 5, do Ministerio da Faz~nda,. de .26 ·de janeiro do 
mesmo anno. . . . . 
. . Paragrapho unico. Fica o Poder Executivo autorizado a 

canccillar nas alfandegas os· t.orrnos de responsabilidade assi
gnados duranle o exercício de 1922, pelas cmprezas · joroa
listicas que despacharam papel asseririndo ro.uclH! e semelhan ... : 
tes, deslinados ás· revistas, om virtude ·da referida circular, 
n. 5, do Ministerio da Fazenda. · · · 
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Art. ~ 5; A contribuicão. de caridade cobrada nas- alfan
degas da República fica mantida em· 100 ré is por. kilo de 
v!nho, ~e _mais be)lidas alcoolic~s -~- fermentadas, observadas ·as 
dtspoStçocs segumt.cs, · · . · .· · . 
. Qt_lanto á -c_idadé d13 Santos: p~ra a Santa Casa da Mi~

rJCordllli · 70 réts, parn a Associacao Protectora da Infanou~ 
Desvalfqa, oito r.Ms para a Caixa Beneficente dos Funcciona
rios da Alfandega de Santos, quatro -réis; para a Sociedade 
J:Ipma!litaria dos ·lllmpreg_!lqos 110 . C()1Jlmercio de Santos, · qua
tro réts; ·para a Associacao ~rotectora da Instrucção Popular. 
dons réis, para a Cruz Vermelha Brasileir11 (filial de Santos), 
dogs ré is; para. a A~sistencia ,á IMI!-nCia de Santos ( GoJ.ta de 
J"mte), dons ré1s; para a SQctedadc Auxilio aos Ner,ess!lados, 

· um real; para o Asylo de lu validos, dous reis; para a SciciEi
dade Amiga dos Pobres (Albergue Nocturno), um real; para a 
AssociaÇão Feminina. s_ autista·, um real; para a Confraria São 
Vicente de Paulo, um real o pará a Escola de Cominercio' José 
Bonjfacio. -d()U~- réis, · . - -._.- · · · · .. · 

No E~tll!:l!l de.· }lernaml~uco :'. par_a .,os Hospitaes. da Santa: 
Casa de Mtser!Cordta do Rectfé; 60 ré1s, para o Hospital da So
Ciedade Be!leficente- ela Cidaqe de Nazareth, 20 réis; para o 
Inst.ituto de P,r()teccãg á Infancia; 10 réis e para a Liga contra 
a 'fub!)rculose, iO ré!~ •. , · · . . . · · · . . . · . ··. . · 

No ·lllstado lia P!lrahyba.: parn o Hospital ~a Santa C~sa 
da ParallYba do Norte, 50 réts; Asylo de 1\{endHndade Carnetro 
da Cunha, 20 réis·b·Jn~tituto de ._Assistcnoia á ~nfanoia_, 15 réis, ~-
e Orp,hana-to D. · Ir !C o, · 15 ré1s, _ · . . 

, No-Estado da Bahia: para os Hospitaes dâ Santa Casa de 
Misericordia; 60 ré is: 10 restante dividido em partes iguaes pelo. 
·tyceu. Salesiano; Collegio dos Orphãos· de S. Joaquim, Insti-. 
tu to de Proteccão á Int'ancia; Collegio de S.· Vicente de Paulo, 
Asylo · Conde Pereira Marinho, · Associaoão Senhoras de , Ca
ridade,· Cpllegi·o Sàllete, Asyolo -Bom· Pastor e a Santa Casa. da. 
Feira de Sant'Anna·. . . . . . · . . 

ArL ·16. · Os macjlinísmos- e appàtrelhos apr-opriados uni
camente á fabricaoão do aloool de ·mais de 35" pagarão 50 % 
dos impostos· .·de ímportaciío ora fixados -na tarifa aduaneira. 

· Art. 17, A taxa, de·càridade sobre vinhos e demais bebidas 
alcoolioas e fermentadas; ·que se arrecada na .. Alfandega de 

. Belém.,. flcà elevada a .100 réis por kilogramina e .será distri
bui da,- em partes iguaes, á Santa ·casa de Miserioordia e á Casa· 
à e Saude Marítima d~Wuella cápital. ·. , . . 
. . Será repartido pela mesma fórma: o . pr,pducto da taxa 

espeêial, a que. se refere o 11r.t.. 607 · e seus paragraphos, da 
Consolidação .da11 Leis- Aduaneiras, arrecada(jas na mesma al--
fandega. - - · 

Art. 18. Ficam isentas do imposto de 5 %, a partir desta 
da·ta, as aocões de sociedades anonymas e em commandita que 

. !'orem emitt.idas. em correspondenoia a capital de desenvolvi~ 
menta, de bemt'eitorias1 machinismos e servicos da propria em
preza, ainda que o oapttal assim empregado tenha sido retirado 
do fundo de l'eserva. 

Art. 19, Os mnteriaes ·para a construoção de barragens 
dostinnda~ a J•eprezngem de aguos ,parn crinc.ão de .Pil'arucú 
pagarão sómente 2 7o aà valorem de expediente, quando -.im~ 
portados dire,cf,a;mente · pelos proprietnrios dessas represas, 
uma vez provada,\ por meio _de plantas e orçamentos perante 
o Minislcrio dn ViUCii'io. c Obras Public-as, 11 exactidíí~ du~ 

,, .. 
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qualidades a Imprimir em relação ao :vulto das obras. a rea
lizar. · . · · . . · . 

Ar L 20. Todos os (estabelecimentos de diversões pagarão 
em sello adhesivo, sobro cada ingresso, a taxa de cem róis 
($:100) por mfl réis ou fracção (inclusive o imposto) effe
ctuando-se a cobranca por meio de estampilha collada; parto 
no bilhete do ingresso, que é vendido, a parte no lado in· 

· terM do talão; · . · . _. · 
. § t.• Si não fôr vendido ao publico bilhete d~ ingresso, . 

o Imposto será pago sobre a lotacão do estabelecimento, na 
razão da taxa estabelecida sobre o ingresso de cada pessoa; 

§ 2.• E'. o Governo autorizado a expedir instruccões para 
arrecadação da taxa de· que se trata, podeMo · estabelecer 
multas até a. importancia de 3:000$, para os transgressorcs 
dos disposítivos acima. . · . · 

Art. 21. Os jornalistas profissionaes, em effectivo exerci· . 
cio, que oxbibirem. carteiras de identidade passadas p'ela As
sociacão Brasileira 'de Imprensa, ou pelo Circulo de Imprensa 
gosar·ão do abatimento de 50.% nas passagens simples ou de 
ida e volta, em todas as ferro~vias. · 

Art. 22. Sempre que qualquer Estado arrendar estradas 
de ferro federaes, ser-lhe-ha concedida. dispensa de caucão, 
assim . como ·isenção. de direitos tduaneiros para o material 
destinado an custo de conservação das· sobreditas estradas. 

:Art. 23. Fica extincto o imposto ,sobre o jogo, o sem ef
ieito o decreto n. 15.442, de 13 de -abril de 1922, e disposi· 
ções que o-autorizaram.- · . . . · . 

· Art.. 24. No po1;to de Recife, . quanto ús embarcácÕes que 
não tenham accesso ao ancoradouro interno c fiquem· no La
marão, são estabelecidas, paru as visitas durunte o dia, co- "' 

. bradas pela metade, as taxas marcadas para· as visitas · du
rante n noite, com identica applicação, de accôrdo ·com o. dis
posto no art.-18 da. lei n. 3. 979, de 31 do dezeltlbi'O dcr 19:19, 
§ 1 •, ·que continua em vigor. · .. 

·Paragrapllo unico. Neste _caso n tabella, . já. estalielecida 
· desde o exerciçio do· 1921, não será alterada. · · · . · 

-Art. 25.- Os navios,_ vapores, paquetes ou· outras embarca
r,õos, quo entrarem nos portos· da Republica antes das 1!) ho
ras, e .que só se.iam franqueados á visita da alfandega depois· 

'dessa hora, ficarão sujeitos á rnetado.das taxas marcadas para 
as visitas consideradas extraordinarias, independente de re
querimento das. respectivas· compimlliás: 

Art. 26. A .contribuicão' de caridade que se arrecada nu 
. Alfándega da Capital Federal, por kilo de vinl1o o mnis. be
bidas alcoolicas o fe~mcntadas,: fica elevada a cem ré is, e ser {L 
dist1•ibuida, em quatorze qpotns, . pelas instituições abaixo 
enumeradas, na fórma segumte: .. • · . 

Tres o meia quotas a sailtn' àr(sa do Miseric.ordia; 
Trcs -quotas ao HospiLaJ·:·MnriLimo Müller. dos Reis; 
Duas c meia quotas ao Hospital dos Lazm•os; 
Uma quol a ao· Departamento Nacional da Crennça. 
As restantes distri!Juidns cm·pàrtes igunes, ns institui-

cücs seguintes: :·" · , 
Maternidade .. manticln pela .Escoln de 1\Icdicina; Cruzada 

contra a Tuberculose,· InsLHuto elo ·Protccçíio o Assistencin ii 
Jnfanci.n, Asyl9 elo S. Luiz para a :Velhice Desamparada, Di.s
pensarw S. Vwcnto de Paulo, Asylo Gonr.alvcs da Arau.Jo, 

.Sooicr.lado Amantes ela Instrucção; Escoln Profissional o Asylo 

I . 
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paro. Cegos Adultos, Casa de Santa Ignez, Sociedade Benefi-
. cento Unitivn, Patronato de !11enore.s da LagOa, Sociedade 

Cruz Vermelha Brasileira, Associação Pro-Mat1•e, Assistcncia 
Sluita Thereza, Lyccu elo Artes c Officios, Asylo Bom Pastor,.· 
Liga Brasileira contra a Tuberculoso, P<tlronato do l'rlenores 
o Orphanalo elo Collcg·io da Tmmaculada Conceição do Bota-
fog·o. · ' 

Art. 27. As transferencias de licenças de fabricaclio dos 
procluctos pharmaceuticos nacionaes, do propriedade de fir
mas legalmente constituidas e approvadas pelo poder compe
tente, por morte dos responsave1s pelo seu preparo ou por 
qualquer outra ra1.üo, serão feitas mediante um termo ·la
vrado em livro especial e nssignado pelo novo responsavel, 
pelo Pt:Oprietnrio do produeto c pelo chefe do sel'vico phar-
maceu t.Jco, _ , 

Paragrapho unico. Pela trarisferencia do cada licença 
serão devidos 5$ de emolumentos, cobrados em sello no pro-
prio termo. · . , · 

Art.. :?s: São isentos do imposto sobre os juros• dos ore- · 
. ditos ou emprestimos garantidos por ·hypotheca os juros dos 
.cmprestimos feilos sobro garantia de propriedades agrícolas. 

Para. o effeito da mesma isenção, são tambem considera
das como propriedades agrícolas as fazendas de cria9ão de 
g-ado de qualquer especie, os cacauaes; seri~Jgaes de ' havea 
hrasiliensis" e castanhaes de '!berthol_etia excelsa ", castanhas 
do Pará e outros terrenos, onde se desenvolve a industria ex-
tractiva. c . . 

Art. 29. E' crenda a taxa de 2%, paga ·por meio de estllm
pilhas do imposto de consumo. sobre as ,ioias, obras de ourives 
e os objectos de adorno, incidindo na referida taxa as. vendas 
a varejo e em grosso. - · . . . · 

§ 1 ~- O Governo. no regulamento que expedir dentro do 
prazo de 90 dias da.data desta lei, estabelecerá quaes os obje
ctos .que deverão ser considerados proprios para adorno. 

§ 2.• O .pagamento das taxas será feito no dia 15 e no 
ultimo- dia do cada mez, por meio de sellos appostos em li
vro apropriado que instif.uirá, em seguida á somma das ·ope
racões. sendo o sell'o inutilizado com -a data e assignatura 
pelo negociante ou sou representante legal: 

~ 3.• Ao comprador é obrigatorio o fornecimento de re-
cibo pelo ve:.1dectót•. , 

§- · 4.• Sempre que a administraç!lo fiscal entender con
veniente fará o confronto do. livro de que trata este artigo 
com a. r.scripta commercial -do. commerciante, para apurar a 
porcepcão das taxas fiscaes. . - . 

§ 5.• O Governo é autorizado a expedir regulamento para 
a execucão ·do disposto neste art.igo, estabelecendo. mnltas ·até 
o maximo de· 5 :OOOS· e todas as medidas de caracter fiscal 
quo assegurem a exacta collect.a das f.!lxas crPndas. ·. 

. Art, 30. O emprego do papel sellado será facultativo até 
quo sobre sua execução delibere o Congresso, 

· Ar . 81. A t.nxn:· judicim•ia a que se referem o decreto nu
mero 2.Hi3, do o ele novembro do 1895; o·lei n. 3.64'4, de 31., 
de dezcmhro de 1918 (nrt. 117), c a lei n. 4.230, de 3i de de
zembro ele 1920 (nrt. 30), sertí cobJ•acla nn estncüo fiscal com-

' pef.ent.e, por meio rlo verba, sempre quo o valor dn mesma 
taxa exceder do 10$000. Qnando nüo <:xcedor dessa. quantia, 
n cobran~a t.er:í lognr cm cslam'pilhas, que. entrct.anto, só po
derão SOl' fornecidas nos escrivüos da jusLiçn, por moio q~ 

. ' 
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guias em duplicata, por estes assignadas. Essl!s serventuarlos, 
além do livro a que são. obrigados. pelo. decreto n. 2 .163, de 
9 de novembro do. 1805, terão outro, destinado ao .movimento 

·ctas taxas adquiridas e fornecidas aos interessados, para serem 
applicadas nos autos e processos. . . · · . . _ 

§ 1". o livro fiscal deverá ser .authentwado na estacao 
a~·recadadora competente e será exh1l:Jido ao encarregado da 
fiscalização, sempre que for por este requisitado.. . ·. ' .. 

· § ·2·. Quaesqtier infracções· referentes .á cobrança .da .. taxa 
judiciária, nos termOs· da ·legislação-em vigor, e. bem· assim do 
disposto na presente· lei, serão .punidas com as multas de réis 
200$ a 500$; elevadas ao dobro ria reincidenoia; impostas pe
los chefes .das repartições fisca:es. .. . . · ·.· . ,· : · .. · •. 

. ·§ s•. Quando se tratar de infrac~ões commett1das p_or JUI
zes; a imposição das multas .caberli. ao Ministro da Fazenda. 
· ATt. 32. ]'ica ,Tevogado o ·§ a· do ilrt. 50 dó .decreto nu-
mero 14, 339, ·de 1 do setembro de 1920 i . . . . . 
. . , A,rt. ,33 .. O Governo fix~~á um prazo, não :exced.ep.te a . 
seis mezes, da .. data desta hlit ·para .a· venda. nos estabelemmen
tos commerciaes, .das mercaaórias ~ujeitas ao imposto de con
sumo, que tiveram as respectivas taxas nugmerltadas pelàj)re-
. sente lei: e _que se cnconL~Iirein;, ria. da\a 'da mesma, naquelles 
estabelecimentos,· que,. findo o tempo mare'adó; apresentarão, 

. no .prazo que . for estabelecido, uma rnlacilo especificada. dos 
stocks exist.ente.s, afim de poder ser paga· a respectiva· diffe-
renca de imposto. · . · · · · . . . . 
. . Paragrapho unico, A repartição f1scal fará a,. verificação · 

devida, , expedindo o Poder Executivo 11s ,instrticcões, nécessa
r.ias,. par,a o "exacto cumprimento . do. presente dispositivo. · 

Art. 34. Os sei! às .dr. consumO destinados. aos indus[riaes 
do .municipio de Nietheroy passar.ão a .ser vendidos pelo col
lector rcspectiv,o, mediante · per:cehtâgem ;llue não exceda á 
quota. actualmente paga .Por.·essà. servicó· á·. R~ebedóriâ. do 
Districto:Federal, desligando-se, ,para todos os éffeitos; a Col.., 
lectoria do "Ni.cLheroy dessa. inesma ri:webédoria· ... ·. ·. · ·. · . 

. ·. , · Art. 35. :Fica· instituidó o imposto geral sónre a renda 
que será devido, .. nnnu~tmente, por. tod11. a _pessoa .plÍysica ou 
jurídica, residente .no· territorio, do pait, () incidirár em 'êadn 
paso .sobre o cortjtinlo liquido dos rendimentos de qualquer 
origem.· ' · ·. : . · · · · .. · · ,· 

• . I • ' ·.-, •'.•'·'''/ .. 1· .. ,,., • I 

. ·• I. AS .pessoas não .residentos .no paiz, c a,s,soeiedades com 
séde no estrangeiro .. pagarão O impost.o 80bre a· rellda liquida, · 

. que lhes fôr. apura-da dentro do ter~:itor,ii:i. nàoiónal. . .. 
. li. E' isenta do imposto a renda àririual . inferior. a ~:ré is · 
10.:qooo~(d~1.. contQs de réis) .vigorando para, a que _exceder 
dessa ·quantia .a .tarifa de (); .. 3.% . (tres deo1mos ·por: -cento) até 
20:000$ .(vinte contos de.:1•éis e .a, partir dessa quantia O,t .% 
(um -decimo POJ,' eento) por 10~000$ (dez con~os de ·reis); ·que 
accrescam. · · · · 

III. Será conslderádo lÍquido, para. .•0 fim do imposto; o 
con;iunt,o i:los rendimentos .auferjdos do·.qualquer fonte,' feitas 
as geduccões ·seguintes; - · · · · · 

a) impostos e taxas. '· . . . ·. - . 
b)juros, do dividas, por que í;:eepoudil o contribuiiité; . 

.. , c) p8rdas ·exlraordinariás, provenientes de casos fortiii
l.os ou força maior, como incendio, tempestade, naufragio o 
ncyidentes semelhantes. a esses, i:lesda qtie taes perdas não 
seJam compensadas por seguros o ti illdcmui~aQões; 
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d) as despezas •ordin~rias realiz_áaas para· conseguir e 
·assegurar a· renda. . 
1. IV. Os contribuintes de renda en!rJ 10:000$ (dez contos 
'de réis) c 20-:000$ (vinte contos de réJs) terão deducção de 
2 ·% (dous por cento). sobre o montante do imposto devido .por 

· pessoa que tenha, a seu cargo, não podendo .exceder, em caso 
algum, esta deducção a 50 % (cincocn\a. por cento) da impor:
.tancia normal do imposto. . . . . , . · · . · ::. · · · .. 

· V, O imposto será arrecadado Çor lançamento, servindo 
de ·base a·de_clat·açilo do contrJbuinte:, revisLa pelo agente do 
fisóo . e. com- recurso para (luto'ridade aàministrativa .superior 
ou·. para -arbitramento. Na .falta de daclaracão o lançamento 
se fará eic-of{icio. A impugnação' por parte do. agente do _fisco 
ou lancámerito . erc~of[icio. · ter~o de apoiar-se em elementos 
comprobatorios dà montante da renda e da taxa devida. ' 
. . . . Vl. A cobrança do imposto será feita cada· anuo sobre a 

bas.e do lancamento realizado no anuo immediatamente · an-
teriOr. ' ·.. , . . . . ,_. , . . . . . . : . . . . . .. 

, .Paragrapho unico. ·Este ·imposto, destinado. a substituir 
todos os impostos que, ·nó orçament.:i da. Receitá da· Repu
blica, figuram· sob o titulo- de "Imposto sobre á renda-", não 

. será arrecadado em 1923, anuo .durante o quaJ continuarão a 
ser arrecadados aquelles que. e lia terá de substituir. . . . 

, I. O · Potler Executivo providenciará expedindo· os ·pre
cisos regulamentos, e instrucções e . executando as. medidas 

· necessarias ao lançamento, por. fórma que a arrecadação do 
imposto se torne tlffectiva em 1924. " . . . . . .· . ' 

IJ. Ell1 o fegulamento, que expedir o. Poder Executivo 
poderá impor multas até ,o maximo ~ 5 :000$ · (cinco. contos 
de rêi.s) • , ·. · . . , . . . . . . . . . . . , · .. 
. . Art. 36. Fjca. revogado o art. 134 da lei n. 4. 555, de iO 

de agosto de ,19~.2.,. · .· .. ..-.. . · ._. , -:: .. · .. 
: . Art .. 37. A, .ISBncão. de:.qu~ . tr.ata o art. 608. da Consoh-

• dação; ,das Leis :das ,-Alfandegas e Mesas. de Renda refere-se 
:. unicamente ·ao· porto do Rio de Janeiro ... · , . ·, , 

Ar~. 38 ... .f!;iCàm· ,eleyajlo~ a .. s.eis . mezes e .a .ti'~s annos, 
respectiVamente,. os-:prazos de dous mezes e .. de . um anno "a 
que .se refere· o art: 66 da .Nova Consolidação das Leis das AI-

. fandegas e Mesas de Rtmdas .... , . . . . .. , ... _. , . . .. 
· ·. '· Art; 39. Fica ·e:ttensivi:i ás companhias ou sociedades ano
nyínas .,e em commandita por ácções e -.ás de responsa
bilidade .limitada o seno ~roporcional .n. que está sujeito o. r e-

. 81stro do capi.tal das .sóc1edade's commerciaes ·C o das firmas 
commerciaes inscriptas sobre o .nome individual. .. 
. · ... Art. 40. 'As. quotas de benefícios de loterias, destinadas 
pelci.' Íl; U:lo ar~. 31 da. lei ri. 2. 321, de. 30 de dezembro. de 
1910; á ·distribuição equitativa, . pelo Governo, . entre. as i:il
stituicões de ensino e caridade do Tenitorio do Acré, e em de
posito no. Thesouro- Nacii:inal, serão· enLregues. nesta- repartição 
ao Governador do dito Territ.orio, ou an seu representante le
galmente. c_onstituido, para a devida- applicilção, de accõrdo 
com a Ie1. • . . . . ·· . . · . . · , , • 

Art. ·41. O prazo para à cobra rica ainigavel,. pelos· pro-
curadores da Fazenda e cobrildot•cs do Thesouro, dil . divida 

. activa proveniente do imposto de. inr!usl.rias c profissões c ta
vas do v:ena de agua e saneamento, será de um anno, a contar 
.dn )li limo dia rle. nt•J•ecnclnr·iio :\ ho"rn c~o ~ofrc. A renda pro-

. :VCJ:llonlo dessa cobrnnou será ,recolhida ~ ·ncccbedoriq do ;Dis-

• . 
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triotqi Federal mediante guia de um üos procuradores da Fa· 
zcnda. 

Art. 42. Continuam em vigor os dispositivos do art. 15• e 
§ 1• ·da lei n. 4.440, do 31 .de dezembro de 1921, 
.suhst.il.uindo-se o § 2• pelo seguinte:- "A Recebedoria 
do Districto Federal" núo dará quitar;ões nas vendas ou 
ari•ematar,ões, ad,iudicacões, remissõ11s depois da . praça, 
que, por . autorizacão judicial, .sejam realizadas sem a 
intervencão dos porteiros dos . auditorias, sl:lm ·que se 
comprove a entrada para os cofres de. iO % sobre o producto 
da venda· ou arremataeão não· excedent.3 de 50 :0008, cobrados 
como imposto da· renda, e dos 2 11.2 % do producto de 50:000$, 
até 100:000$, cobrados como renda eventual, devendo ser esse 
:product.o. recolhido ao.s cofres .daCll:lella r~par.tição fiscal,. por_ 
mtermedJO do respectivo. porte1ro aos onditOr!Os; com gma do). 
escrivão do feito. Exceptuam-se as vendas de massas fallidas 
ou liquidandas. - . 
. ArÍ. 43. A quota de caridade que fOr arrecadada nã Al

fandega de Manáos competirá. na .. proporclio do 20 % á Santa 
·· Cnsa _de Misericordia de S. Gabriel, no Rio Negro. . · 

. . I 

Art. 44. Na distribuição de benefióios 'das loterias fe
deraes em 1923, se· fará tambem ás seguintes instituições: 

' ' ' . . 

Ao Lyceu do Estado da Parahyba •••• ; ; •••• ; 
Ao . Orphanato D. UI rico .................. .. 
Ao Asylo de Mendicidade Carneiro da flunha.; 

. A' Santa. Casa de Misericordia da Cápital da Pa-
hyba do Norte . . , ......... , ..... , ....... .-

Ao . Instituto de Protecção e Assist.encia à Infancia 
A' Escola Agrícol-a S. Gabriel, Rio Negro ...... 
A'. Santa Casa de ·s; Gabriel, .Rio Negro, Ama-· 

zonas . ,··, ........... , . ~ , . ·, "', .......... , . : 
A's Missões Galesianas do Rio Negro, Amazonas, 

· Ao Instituto Salesiano de Manáos .••.•• , , , , •• , 
Ao Hospit.al de Misericordia de Joazeiro, no Es- . 
. tado dn Bahia, e Collegio de Nossa Senho~a 

· da Sallete, na Ballia ••.•• ,·,,,;, ••.• , , •• , , 
Ao Collegio. Salesiano. de Therezina, no Piauhy .. , 
Ao Dispensaria dos Pobres, de Fortaleza, Ceará. · 

' . ' \ . ' ' . 

i5:000$000 
3:000$000 
4:000$000 

{5:000$000 
3:000$000 

20:000$000 

20:000$000 
. 20 :000$000 • 
20:000$000 

·to:OOOIOOO 
i0:000$000 
. 6:000$000 

' Art .. 45. Nos· despachos ad valarem, levantada a duvida 
sobro a exactidão do preco,. constante. da factura, será essa 
duvida resolvida pela Commissão de Tarifas. Recusado o J!a
gamento do imposto assim arbitrado,· a mProadorla serâ le
vada a leillio e, depois de descontados os direitos devidos A 
Fazenda, será o· saldo entregue .. ao· .importador. . , 

Art. 46. Todas as publicacões é impressões de que tratam 
os àiversos orcamentos; exceptuadas as . das repartições que 

· dispõem de offlcinas proprias, serão fettas no Diario Of(iciaZ 
e Imprensa Nacional, s6 podendo ser IJncommendadas a esta
belectmen.tos particulares quando· aquella rcparf.lcllo declarar 
offlcialmente a impossibilidade. dil: executar o pedido. · 

o custo daqnellns publicacões e. iinpresslles feitas no es
tabelecimento official, será communicado no Thesouro para 
o e~feltp de ser levada á cont.a da vct•ba consignada no orca-
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inenlo da despeza e escripturada como ronda da Imprensa 
Nacional. . _ . 
•
1 

Nenhuma outra despeza, seja ella qual fOr, se1•á custeada 
com a verba destinada a impressões o nublicacões. · 

Art. 47. Contintía cm vigor o dispo;;Hivo no art; a•, § 8•, da 
lei n. 3.070 A, de 3:1 de dezembro de :19:15, . modificado pelo 
· di&positivo no art. a•, § :10, da lei n. 3.2:13, de 30 de dezembro 
'de :1916 alterando-se a. taxa ·ahi fixada, que passará a ser de 
20 % sobre os vencimentos tol.aes mensaes e accrescentando-se 
o seguinte: n rendn assim produzida será toda, sem qunlquer 
excepção,_ recolhida ao Thesouro Nacional. · 

· Art. 48. Ficam .abolidos todos os· abatimentos, isenções, 
reduccões ou dispensa de. direitos, exceptundos os constantes 

· de contracto pelo Governo da União e os decor1•entcs das Pre
liminnres da Tarifa das Alfandegas, exigindo-se para todos os. 
éasos, como parn os de reducção de direitos, a condição da im
portaciio directa .• 

-. 

§ :1•. Sdb nenhum pretexto será concedida, desta data · · · 
em deante, isenção de direitos alfandegarias. As emprezas que, 
em virtude de contractos com a União oú de leis especiaes 
gozam desses favores, ou de reduccãa de direitos, submette-
rão á approvacão do Ministro da Fazenda a; rela cão dos· artigos 
a importar •. Caso ·essas emprezas emportem mais do que ca-
recem para o serviço de que. estiverem encarregadas,. ou im- · 
portem artigos que. não se enquadrem nas clausulas contra-· 
ctuaes, ficam sujeitas a multa ·de quantia igual a 20 vezes o 
valor dos impostos que teriam de pagar. Metade dessa multa 

· caberá ao funccionario que denunciar 11 infracção. . . 
§ 2•. As isenções e abatimanto de d':reit.os mesmo os con

signados na presente lei ficam subordinados ao disposto' no 
art. 8• do decreto n. 8.592, de 8 de marco de 1911.. ~ 
· . Art. · 49. As apolices de seguros terrestres e maritlmos - ' 
ficam sujeitas ao mesmo sello proporcional devido pelas apo-
lices de seguros· de vida, . . ' 

· A:rt. 50. ·A agua consumida nos predios situados no Dis
tz:icto Federal e fornecida pelos encanamentos. publicas, a car
go da Unillo, será sujeita a medição automatica domiciliaria, 
qualquer que seja o uso a que se destine, podendo para Isso o 
Governo adquirir e installar os apparelhos necessarios a essa 
medição até a lmportanoia annual de 2.500:000$000. 

§ 1•; O Governo regulamentará novamente a concessão 'do 
liquido, o lançamento e .a arrecadação das contribuições cor
responrlentlls nos consumos,· observando o seguinte: 

. 1•, a contribui cão. devida pelo uso domestico da agua será 
constituída, para cada· predio, de uma parte fixa, correspon
dente n um consumo limite mínimo e dependente do valor lo
cativo do irilmovel; e de outra variavei, proporcional ao vo
lume excedente e calculada á razão de 100 réis por metro 
cubico; . · · · · 
. 2•, a parf.e fixa será pnga pelo proprietario 'do iminovel e 
a variavel pelo consumidor: o predio gaJ•ar.tirá o pagamento da 
primeira, scnrlo o da segunda assegurado por um deposito, 
c,ujo valor será igual a um quarto da contribuição fixa: 
. s•, os predios de habilacüo, para " efi'eito de taxação pelo 

uso domestico do liquido. sorúo divididos om quatro classea, 
' 

\ 



. -· 458 ANN.\Es DO SENADO 

segundo os valoi·es locatlvos anrluilcs, conforma ·a tabolla se
guinte: . 

. . ..1. 
a 

• , I, ' •. . • • : ~ , 

Contribuição 
.Q o .. 
-w .... ~ ......... õ . ' 

Válor iócâtivo aiuiual 
. s -~ .l:l -"C ....... 

.;._ ··-ooa 
ElE = ... Q.l· ., c: ..... = .-

Q,~ I.-... 

E&::'CÜ 
::I'"" ;:r ... a= 
ã ~:b 
~u~-. Cl· 
o a o~· 

''ii-,::. E E: 

' 
Oiu 
.l:l "Cf. o 
,Cl) ... ftl 

a o "' CJ Q)· 
.,;.. .... t.1 
O .O IC c.BQ) 

8 . Qó·. . .. . .. , 

'. 
Até i :800$ inclusive • . 

2• De I :800$ a 3:600$;. ln· 
clusive • ; • • . 

'", . . • I~ ' - ' • • . ' • ,-

' 

i.500 

i .soO 
3• De ~:600$ a !í:400$;' ln· 

clusive. • • • . . 2.000 

4• Superior a 5:400j. • . 2;200 

' ... ' 

~. !. 

36$000 

54SOOo 
' - . . 

• 9ij0óo· .. ·' ' ' . . ~ 

... 

·$ioo 
• 
$100. 

' ·-
$100 

. ' . 
$100 

., .. . , .. 

4' :.._ Os, appareih'os medidores serão fof.necidos, .iiistaÍ
. lados.,e, .conservàdos exclús.ivàment·e,.ps:a Uriiãó;. que cobràrá 

.• dos jr.oprietar'ios,;. J:lelo ,. aluguel e pela Conser.vacão de .. _taes 
apparelhos .ns . segumtes . tax.as: r · · 

' . . ,. . . . .. . 
Diâmetro do riiédidor -·Taxa- de aluguel mensal - Taxa ·de 

. . . - conservação· mensal • . · . 

:~til :to m/hl inolüsl~~/:.~·.·: .. ; .. ;~·: ...... : · •soo .. 1200 
ne·to .rii/.m ã '15 m/ni, idem ... · .... ; •.. ; .. ; $400 :$200 
Dé 15· a 20 ·ili/m, iderh;.; ; ... ; . .. .. • .. .. .. . · :' $500 · $250 

·De 20 ·ii se ,zii/ín, .Jdeiii: .. • .... : .. ; .. ; .••. ; .. ·.$700 · · $300 · 
De 30· a'40 ni/in; idem: .. ~ ... ; .. ,,;;;.... 1$400 ·. itSOO 

-

. Do 40 a 00 m/m, jdem .. : •...... ; ·...• •. . . . . 2$000, i$000 
De .. 60,_ à so· m/m;. i,~eni ...... ; .. ; .·• ; •. ; • ~ .. · 3$001}: 2$000 . 
Suporwr. a 80 m/m .. :.. .. .. . .. . .. . .. . .. · . 5$4~0 . • 21600 

5' ... cahérá prlvaüvrtrneilte : á .:Ftepàrticão . de Aguas e .. 
· Obras ·Pilhliiias 'b · lànolimtmto dàs'''Mntrlbuicões; compelindo. 

á• Retiebêdofoià · dô mstrictô Fedei:i{t: · unioumente a . ari'e!Jil-

. dãcãg;_ Nb riÓvo-reiul~inento, éo~se~~a~á o ·Gov~ri1o ~s dls
. posições ora em vigor, que julgue· ·cornpativeis com . os pri
. ,cipios e preceitos .constantes deste. !).r.tigo .. e opportunos para 
.. a transição, ,gradati:và . do reginie~:~àotual . i;làra 'o 'vindouro .. \ 
· ': , 1;' .. A .applicaêâo ,do sy~:ema~'dé~.ipéiélição aos· jmidios do 
D1strwto Federal deverá csla~ conclmdr, dentro do praso de 
seis annos, is! o é, lité o dia 31 de -dez~mbro de 1928. . • 

.. : §' 2" ... ExcepLuli:in-se da app!icação deste artigo,. conti
. nuando sujeitos á simples limitação do consumo os predios 

-
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situados em logradcmros pubiicos,- onde as condições techni~as 
das .canalizações distribuidoras. não permittam a adopção do 
regim,en de medição .aul.omnt.ica, que elle .estabelece... . ·· . 
'' Art. 51. Os navios, vapores, paquetes. ou outras embar

cações,_ ~ti e ~ht.ràref!l. nos POJ;"tos da )lepublica depois das 1_9 : 
horas, fJCarao sujeitos· ás taxas · es~abelccidas ·para às · VJ

.sitas. extraordinarias, desde .que as mesmas sejam, com ante
cadencia, requeridas pelos respectivos .consignatarios:. . ... 

· · Art .. 52. O praso para o pagamento do imposto -de indus
trias c profissões e das taxas de. pennas de ·agua e de. sanea
mento. no Districto Fe,deral, só poderá ser prorogado por 
ti'iritii dias e pof acto· exclus.lvo· do Ministrei da Fazendà . 

. ·. · . Art. 53. 'l?Jca proi'l:igai:lo até 31 dc·dezeinbi'o de 1!>23, o 
· _pras o ·de que trata o .n. 11, do · ãrt; 2, da lei . il .. ·3. 070 A, 

qe.:31 de. d.ezembro de 1.915, p~ra o recebimento .. do sello de · 
patentes da· Guarda Nac!Onal..pela. actual·tabella. · .. . 
... ·.: .ArL 5 .. t .. ·O. tí.mdó es.peciaJ· crendo pel(l. iirt .. 11 . da lei 
n. 4.440, de 31 de dezembro d(l .1921. serâ.applicado, quando 
o . Governo julgar opportuno, . com-a Prciphyhixia da lepra. 
das ·dciencas venereiís e .do· cancer,. .inclusive a requisição de 
terrenos, 'àcquisicãor· coristruér;ão e manutenção. de estabtileci- . 
ment.os . de isolamento e dispensarias ... propaganda . hygienica, 

· aêquisiçãci~ e · fabrico ·de medicamentos, podendo, o, Thesouro 
fazer. adiantamentos. nunca estes. excedendo á metade dâ per-
êéntagem para ,esse fim. consignádà. ·. . · · · .· · . . 

. . . Art 55; As· quotas lote ricas que têm sido votàdâs · nos 
àrcamelitbs a .tlartii' .de H e que têni sido· entregues, como 
de·direito ào asylo· de·K Vicente de ].laulo, de Caxa:iribú, con
tinuarão a ser pa.g(\s á administração da referida ·instituição. 
· c: :Art :56, .As :companhias._que, ext.rahem carvão nacional 
mLminerio. tte. O!JrO gosàr~o .de .jsencã(!, de . ªi~eito.S,de imPI{r
.taeão .de expedJente:.para .. todos ,os. maclümsmos; mater1as · 
primas e m~terilles destinados âcis serviÇos de. exploração_. .bem 
como. para inst.allacão de usinas· elecl.r.icas para fornecimento 
de; fory;a. a terceiros . em qu~.· oo, .combustivel ·elllpregado· seja 

· .excluSJvlimente o carvão na_cJOnal ·ou sub-producto · do carvão 
. nacional..-... ~;.,, .: .... , .. :. , .. ,. ·., , · .... ,... · .. ::· .... ", · .. 
· ,: ... Paragrapho .. ~nico. As outras, companhiàs de mineração 
· gosarão d,elae.nqãcr de i.inP.ortá9M. P.agandQ 2. %, de· exí>e~ienté. 
para· os machm1smos e materJa pr1ma e mater1aes destmados 
á·-.expluracão;.: .. ·.,;. J.;' .. : ...•. , ·, · · • • • . • . 

·· :,Aft.:,·57:;. Contimía em. ,vigor o. art. 21 da lei. n. 4.440, 
de· •31 .. -de dezembro de, i92Lmandandó cobrar. a taxá. de, 3()· . 
'réis sobre os ::vales emitf:idos -.nos:)nvoluç,ros, . nos proi:Juctos, 
pelos;.negoclantes: e.· fabr.JCantes; salvo qulilido .se tratar .do 
s01rt.eios ... ,j,á· sujeitos .. ao iiripost o •. ~e. 10 . o/o sopre .. v~!Qr.es sor:
·t.eados. rart.. 1• n. 44) . e Já devidamente f1scahzndos .. Pela 
Superini.endencia. dos Clubs · de M.ercadorias . e Sorteios, de. 
conformidade com o. decreto n.··i2.475,.de 23 de maio de i9i7. 

'· ' r , ., . ': . • ' ' • . • - ' . . ,. ' • ' ~ ' ·,. • 

. · . .Art ~ 58; RiivD~\'Itm~se iis i:lisposicões em contrario. . · . 
· '.· • • "' "'• " . • i • ~, t" ,·· <,') 'I I , '' , .: 1 1 _ •- •, • ,, o• .: • 

Cnmara dos Deputados. 20 de dezembro .dtl' 1922. :.,.... Ar
nol(o Rod1:ioues de A:ew!tlo, Presidente. - José Augusto Be
zerra de.; illedeiros, 2o Secretario .. ·- EphyiJenio de· Salles, 2• 
Secretilflo; interino. -..:... A iiiJ.prlinir. · 

' . ,, ,\., .,· .... ".~' '•'· ' . ~-.. · . ' . ' ": .: " ._. .. 
O Sr .. Presidente - O R.r. ~.;~nnclo~ Trincu Mnchnclo, àlle

trnndo a necessidade de aiwcsenlar emcrirlas. que .cnf.cndem 
com a dofesn nacional, requereu o lovaiüamonto da sessão, 

\ 
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-. 
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afim de evitar o cncorramonlo da 3" discussão do Oronmcnlo 
da Guerra, uma vez que não poude ser votado, por falta de 
numero, o J•equeril11ento apresentado no sentido do voltar-. a 
proposição á Commissão de ]'inanoas. 
· C? Sn. TiuN 1~u l\IAc.HADO_:- B declarei LmJ]bom quo não to~ 
ma1'CI a. palavra,. na chscussao desta proposloao, amanhã. 

O Sn. !)RESIDENT,E - Os Srs. quo approvam o requeri~ 
monto, quowam levantar-se. (Pausa.) 

Foi âpprov~do. 

· · Em obedimÍcia ao voto do Senado, vou levantar a sos~ão, 
designando . para ordem do dia da sessão . do amanhã·· as so~ 
guintos materia.s: · . · _ . ' · 

3" discussão_ da propasição da· Cnmara dos : Deputados 
n. i 78, do 1922, fixando n clespeza do Ministm•io da Guerra 
para o oxorcicio do 1923 ( corn parecer {.aPOJ'•'.lt'el da Com~ 
missão de Fínancas, n. · 398, de -1922) ;: ~ 

3' discussão da pl'Oposíção da Cairiara· rir~ Deputados 
11. ·176, ele 1922, fixando a dcspeza do MinisrNitJ da Agricul
turn; Industria e Commercio para o exer·cicJO ele 1923 (com 
pm•ecer favoravetda Oormnissão de Finanças, 11. 411, .de 1922); 

Continuação da 3A discussão da proposiçãrJ 'lli Cam-ara dQs 
elos Deputados n. 41, do 1922, fixando as foi•ca~ (ie terra para. 
o exercício elo 1923 ·(com ·parecer• da (Jomrrp:J.<tí:J de Marinha e 
Guerra,, {avoravel a umas e ennt1'ario a· 01tf.,•as. das emendas 
apresentadas, n. 378, de 1922); · -

· Continuação da .3• discussão do projecto rio. ~enado n. 35, 
de 1922, que regulamenta a liberdade de impren::n. (com sub~ 
Efitut'ivo da Oomrnissão. de Justiça e Leois! .. u;q·? ·e · parecer. · 
sobre as emendas apresentadas, n·, .22-f, de. f.9ll;J • ; . · , 

Discussão unica da resolução rio Congresso Nacional; veta~ . 
da pelo Sr. Presidente. da Republica, reduzindo dr.15 annos a 
5 o do 50 a 35 os prazos para a aposentadoria a «lU O so ·reforo 
o art. 1• da lei n .. 2. 992, de 1!l20, (com pal'>!rar favoravel da· 
('ommi.w1o ·de Justiça e Laois.la(!áo, n. 3·1-f, d~ >/922); . · 

' . . . -

2n .discussão dá proposiçiio da Camara 'dos ·Deputados 
n. 259, do 1921, creando um Consel•ho de. Ju~tifica(lão para qs 

-officiaes do Ex~rcito e dn Armada, quando acrmsados,. off1~ 
c1almr.nto ou pela imprensa, rio ·haverem pro1~e~id!l incorrecta~ 
mento no desempenho de seus cargos ou c9mnus~ .• es (com pa~ 
:"eca1• tavoravel 'da Oomm.issão de Marinha e Guerra). n, 816, 
,de 1922); ·· ' · 

. 2• discussão da prop~SÍQÜO da cl1~1ara L! O !I. Depu'tados 
n, 21, <I.c :1922, fixando a quota do fiscnli:in~ilo d~ ~ancas o;u · 
casas bancarias (com pm•ecer fatior•avcl da Oomnmsuo de Ft~ 
nanças, n •• ~u. de 1922); · ;<:·.' 

:ln discussão do projecto do Senndo.n·. 30; di) 1922, man~ 
dando premiar com a quantia de i O :000$ r~o lavrador que 
'Jrovar haver crmstituido palmares do ,coqnPiror, no littoral 
do paiz, contendo mais de 25.000 pés (cnm llal'er·m· · (avoravcZ 
da Commisscio de Con-stítu.içcio, n, 26-f, de l92:J_.; 

\ 

r 
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1• discussão do proJecto do Senado n ;;;5, ilo 1922, reco
nhecendo como instituição de utilidade publir.a a Associação 
'âo Fóro do Districto Federal (com pm·ece1• {avoravel da Com
m-issão de Constituição, n. 244, de 1922); 

. a· discussão da. propOSIÇãO da . Camaru 'dob' Deputaaos 
n. 52, ele 1!J22, que abre, pelo l'IIinisterio da FazendJJ.. o crédito 
de 126:87 4$385, para pagamento a Gracíliano Marquee de 
Freitas, em virtude do sentença judiciái•ia (com parecer fa
tJOI'avel da Commissão de FiiianQas, n. 25!i1 de 1/}22); 

2• discussão da proposição da . Gamara dos Deputadoõ'. 
n. 58, de 1922, que l!bre diverso.> creditas para pagamento dé 
pensão a D. Ignacia da Rocha. Vieira, para publicação das 
obras «0 Senado e os .Senadores». e \ Quas1 um ~eculo de poli
·tlca brasileira•,. e para grntificnc!'io · ai:ldicional a funccionarios 
da Secretaria da Gamar!,l dos Deputados .('com. pm•ecer (aviJ
ravrelda Comm:issáo. de Finanças, n. 221

1 
de 1922); . . . _ .. 

· 2• dl'scussão da proposição~ da · Camara dos Deputados; 
n; WrO,. do 1922, que abró, pelo, Minlsterio da l!'azelÍda, o ore
. dito especial de 52: f00$5Q3, para pagamento do que é devido 
ao Banco do Credito Geral, cessionnrio de Feli-ppe Monteiro 
do Bnrí•os (com pat•ecer fm:o~;avel da Cominissão de Finança.\', 
n. 331, de 1922); · ·. · , ·· . . .. 

2• discussão do ·projecto do S~nndo, n. · 80,. de H122, de
terminando que n conourrcncia publica de que tratá a lei 
n .. 4. 47 4, do 14 dô janeiro deste anno, terá por ba&·e os lucros. 
das Construccões, entro os limites de doze a dezesois por cento, 

·calculados sobre o custo das mosmM, que se regt.Jiar.á Pelo que 
geralmente se paga na~· obras· feitas por · .admini~tracilo, e 
dando outras providencias (da Comrnissão de Justiça e Le.' 
Oi'slaçtio, pareCC1' 11-. 2/ltf, de .f922) i. . · 

2•· discussão da proposlçl!o' da ·Camo.ra dós Deputados 
n;. 102, do 1922, que abre, pelo 1\finlsterlo ·da Fazenda, o era" 
dito especial de !1 :050$2!H, ·para occorrer ao pagamento pu 
que é devido ao Dr. Augusto Haddoclt Lobo o outros em VIr
tude du sentença jucliciaria (c~m. · parece1• {avomt·el da Com-
:tnissüo de Finanças, ·u. 327, de 1922); . • 
· 2" dÍs~úsHão da '!ll'oposioão da Caniara- dos Deputado-i, . 
n. 116 tio Hl22 que abre; pelo .l'tflnist~t·io da Fazenda, o ore
dito especial do 68 :728$·192, para pagamento do que 6 pcvidt' 
ao bacharel Fausto Pacheco .Jordão, cm vlrtudo da sentenoa 
jucliciat•ia (com .PaJ'I!CIJJ'. {avoravel da Commissão de ,Finanças, 
n. 390, ele 1922); · · . · 

2• di&'cussão da proposioão da .cama1;a dos Deputados 
n. !26, do :1922, consideran_do do utilidade publica a E~cola de 
Commeroio · Christoviio Colombo, rlo Piracicaba (com pa1•ectw 
f.avorav-ul da Connni.1·sü.o ele Justiça e Leaíslação, n. 3-18, tlc? 
'9~Q)· . , ........ J 

2' discus;;ão da propo;;icão da· Camara dos Deputados, 
n. 'f.l-1, do 1'!l22, dr.clai-nndo do nt.ilidadc .publica n Academia 
Commercinl «Mertlurio,, do S. Paulo (cóm pm•ecar tavo1•avét 
da Comrnisstio de Justiça e Lea1slaçúo, n. 11·10, de ·I 922); 

2• · discu&'são· da proposioão ela Cnmnrn dos Deputados 
n •. _.143, de 102!?, decl(lrnnclo de nli!ictnclc .opulllica a Ass.~~ 

' . 

. ' ·~ 
•. 
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' 

:: ,., 

·. ...... 



ANNAllS DÓ ~lENAilÔ .. 

. eincão dos Empregados'do Oommercio, de s. :Paulo (co11l pare;· 
eer tavuravel· cllf ()umm.~ssao de ,fu1tlça e Legtsto.çtlo, n. tfJO, 

·c tie 1922) : · . . . . . . · · 
· ·· 2• discussão da p;oposiçíio da C(lmara qos ueputados ·n: 133, de W22, que ab're, pelo Ministerio' da Fazenda, o cre

cli to· especial de .r: 1168$875, para oocorrer ao pagamento ~e
"Vido. a Alfredo' Hyppolito Estruo, em virL·u~e ~e sente!lca JU
diciaria (com parecei'· (avoravel da Oomm,1ssa? de .F171anç{l8, 
IV382i de /922); ·. · . · . . · . . 

a• dis~~~~qo d~. pr()posicão d~ . C&.Ir~ara. dos. peputados 
11 • •63, de 1922, que)l:bre, pelo Mflltsterro da Just1ca e.Nego
Cios Intcriore~, o credito. esp~ctal' cte .1: 426$209; para paga.

. · rnento ao Octavjo· l\:!J!IY. OUJÍl! 'federal <ja ·2• . Varl);, .. ~~~~ 
-termos .do decreto n; i ;sai; de 1!121, (com parecer· favoraveZ. 

da Commis8ão de Finançaá, n. 229~ .de ~922) ;-· · . .. . 
. 2• ctis~üs~ão · qo · prqJ~c·~octojell~Po ~. 3.~. de 11~·2~. au

torvzando o qoyernp .11 abru•,. o credtto espectai de !20.:000$, 
para,· com. o ll.UXillo de . !10; OOO..t . forll~Cid~s pelo G~verno .do . 
l!lstado de· Matt:o ·-Grosso;·· mandar· construtr .· uma ,.hnlla. ·teJe.'- · · 
grapjlicti· da estação de $ãi:í I;~renco á ·.viUa.<de Santa Rita . · 
cfo, Araguayil, no ·.llmite co!ll o, qe (Joyaz. (cCim parecer fat\IJ
ravel da Com?ltissão de Finança~ n; 955, de 192)!);, . ·. · 

. Co~tinuacão da 3~ dis~ussão ct!l proposição. da Camf\ra . · .. 
ttos ID8putados n. 33, de 1~22, autoriz81ldO o Governo a em
prestar ás 'emprezas . nàciónaes qúe explorem 8· illdustrla da 
maden•a, até .a I_!riportancia. de. 75 % .cjos áeús capitaes; me
diante· gar,lil}tta uypotllecnrta. JUros .,de 5 ··1·· e ppr prazo de . 
10 annos (com pare~~r da Oommissão de .Fi'T}D.nço,a (avara~ 
v,el a uma e contrar'o a. QUtras, das f!mentlas· 41Jresentadas . · 
11elo Sr. Alfredo .Ellis, n; 856, ~!1. 19.22); . · . .. < . 
.. 2~ discussão da· proposl9ão .ela qa!llar:a · cl'os peput.alloR 
n. 112, do 11122, corrcectendo á vtuva. do ex.oSen(ldor Joaquim 
Ribeir~ Gon"'alv~ã: a · l)ansão mensal (I e· •00$, coin reverHào. ~s 
sua~. f.tlhas . so!te!ras; no caso de morte (com parecer (avol'íl·· 
t~el dà Com~tssao de· fi~nça~," n. ~os, de .~P.í!.í!); · . .• . ... 

· 2·· ·discussão da proposição da Cail)ara · dos Deputaqo~ . 
n. ;140, de·f922, que .autoriza.o .Governo"a.. abrlri··pelo· Minta· 
ter10 ·da .Justlca e Negooios Interiores, um·· credito de· réts 
2ÇIO :OQO$ pJlra a. eonstruccão da filiar· do Instituto· Oswaldo 
Cruz, no Maranhão e· dispondo sobre 11 · execu(llo da lei· nu_. 

- Il•~ro 4.281 A, de 1922' (com parecer (avorat>el da Commis· 
- sã~ de Finanças, n, 969 de 1922); , . · . · \ · 

2•. discussão <la proposição da Camara dos Deputados 
~. 101, de. 1922, que abre, ·pelo Mintsterló·da Fazenda, <i ore-. 
ílito e~pe~ml de 6 :515$2~9, _para. pagamento do que é devido 
a D~metrw de So:ulZa Tetxe1ra, em virtude. ·qe aentenca Judl
.ciaria (com pare c~ r 1 (avoravel da CommtssD.o de Finanças, 
n. 926, de ol922); · '· · 

· Cont inunciío da 2• discussão da pr~posi·cllo da O amara 
dos .P,epptaqos n. 49, de 1922, relevando a · prescripcão em 
que cahtram oR saldos das subvencões·· votadas, em 1913 e 
10::14,· P~!'a a Fncul.dndo do Direito de Recifo (com parecer 
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SllSSÃO EM 23 OE OEZE~Bno DE :1922 ~ 
\ " . . 

da Com missão de Finanças fa~oraveZ d proposição e da emén-
das1:(lpreaenif.ltl~' pelo Sr. Irme.u ,4tCLÇhado, n. 8/i? de (92.2); · 

li ',· . . . ' ~ •. '' . i ' • ', ' •. ' 

Continuaoão da s• discussão da p~oposigão · da Camara 
do~ JJcpuLadGls n .. 68, de' 1922, modificando as penas· estabe
!ec! Jas nos. arts; :11 G e 117 do C o digo Penal Militar (com 
cm(:n~ ~U.bstilutivri da Commissão de' Ma1'in/ui e Guerra. " , 
liarece7• (avura:l?el, cm part~; 'da de Justiça c Leúislàçiló, n~ IWi, rlt• 1!Ji.2) ; . . . . . . . . . ' . . 

' •• • ' •••• "' '1. " • • 

Discussão unica ~a proposição da P11mara dos Deputado3 
n. l3(i, de t~22, que 11-PPro,~a à Cor1Vencã1:i' .especial de tra
fego .nuluo te1,egraphico e rodiotelegraph'ico entre o · Brasil 
e li BoUvia, assigna~a_em· ~·~··maio .de 19:18 ·(corn parece1·· 
(avt•riwel da CommUilJ:O de Dtplomacta e Tratados, n. 8804 
rle' -!02.2) • · •. ·· ··· · · . · · - · · · 

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

,2• d1scussao da propos1çao da Camara dos. . Deputarl•;s 
n. · :! U, de 1922, que concede á Universidade ·do Rio de .Ta- · 

. nP.iru;- a;subvencão especial .e annuãJ· de 50:000$, para á- fun- · 
dac!b e manl.ltenção de.· una Instituto . Franco:-B~asil,eiro . do 
a!Ln cultura scientifica ·.e litteraria. (.com. parece1·es (avoravei& . 
dnY;Cvrnmissões (le Instru~rllo Pu/JIUca e de. Fln,anÇas n.. 88.?; 
oie. lf/22; < · · · · · · · ·· ·--

2• discussão da propoEicãci :cJa Camará. .dos . Deputados•. 
n .. 151, .de ~Y22, · a11torizaudo o. G.P:VIJrno a .a~rir, pelo Minis
L~r:p·,da F~en4a, um. credll() ·na 1mportancJa de 150:000$000, · 
Pll'U paga.mento·do que é.'oevído ao Dr; ·va.Ieiltim Antonio 
da Jlocha Bittencourt (com· parecer favoravel da Comniis_são 
de Jrinanças, n; 382, de /~.1!.2) ;_. · · · · ' · · · . 

' -,,.. . ' " l... ' . '.: 

.·. 2• discussão da . propo~icão da Cainara . dos Deputados 
n. 1õ7, de 1922i.creando " Jogar de escrivão cdminal· no 
juizo f!lderal dos. Estado~ de S, Paulo, 1\.l i nas Geraes. · Bahia, 
r~orúam.buco, Rio de .Tane~ro, ·Pará e: Ceará e dan~o ·outras.: 
p;·c,.y;dencurs . (cem~ ·pareccrr:s · (avorayets das. Commtssões de 
/..F.tnslaçiio e de Flnanças, n. 117.1, de 192.2); 

. . . . ' . . - . . . . . . ~ 

2' · .<llsoussão . da pr.:iposicão ·da Camara dos Deputados: 
n. Hi2, de 1922, autorizando· o Governo a 'abrir,· pelo Minis·; 
ter;,, da Viação·. e. Obras PtlblillSS, o 'credito• especial de. ré is. 
ti· :6d0$2i0, para . oocorrer' ·ao Jingnmento' devido aos. eínpre'
gaclu~ ·d~ Administração dns.: Correios dõ Marànhão '(com pa
reicr tavoravel da Commi.9sáo .de Finanças, n. 80/J, de 19ilfi)·: 

: a• cÚsoti·ssão. da propo5iQíi~ da . Camará dos Dep~tados · , 
n .· ~).9, de 1922, que: abre, pelo ·Minjsterio do .Interior,. o érc-· 
rl'ifn. especial. de 4:947$180, rara pagamento a Alexandre Cnzzo: ... 
nl, por fornecimentos · teitos no In~l itcto Electro Techmoo 
(cmn 'emendâ da Com missão de Finanças, parecer· n. 38111 dr:· 
192~;; . 

. 3• discussão' da proposiciío da Camarn d·os Deputados 
n. 82, de 1!}22, que abre, pE>Io Miriisterio da Fazenda,· o cre
dito especial de 16 :610$512; para occo'rrer no pagamento do 
CJlll' o· devidn a D. 1\fnrianna. de Castilho ~ara ta e 'Reus filhos, 
em virt\]de do sentença judicinria (cot·1 parecer (avoravel da. 
Com missão de Finanças, 1i .. 272 de -1922); · 

. · 3• digcussf'io da. propnscioi'í chi Camara dos· Dep11tados 
A.' 106, de 1922, concedendo a D. Anna Nunes Nascimento, 



vi uva dl1 ex-Deputado á. Constituinto !Republicanli, Dr. Ale
xandre Cassiano do ·Nascimento, e ás SU)lS filha~ emquanto 
solteiràs, uma pénsão mensal de 500$000 (com parecer (avo-
1'avel tia Commtssão de-Finanças, n. 287, da ·1922); • 

3' discussão da proposiçã_o da Camuru elos Deputados 
n, f017·, do 1•0122, uu torizando o pagamento · dos compromissos 
de recenseamento correspondente aos exercícios ele 1920 e 
1921", com os saldos dos .creditas revigorados o relativos aos 
alludidos exercícios (com parecer {avoravel da Oommissão de 
Finanças, n. 228, de 1922); ·· • · . . . . · ·· · 

' .. . 
·. 2• discussão da proposicão da Ca1ilara dos· · Deputados · 

n. RG, dn 1922, autorizando a abertura dos c-reditas especiaes 
.de 13 :28•9$ e 6:235$920, ·para pagame'nto de des_pezas; cm 
~ 920, com alimentacão e roupas do Hospital do. São Sebastião 
(com pm•acer {avoravel da Oommissão de .Finanl}as, n .. 893i 
de §922); · · . . . . . . 

2• discussão da proposição da Gamara' dos Deputado~ 
n. 134, de 1•9122, fixando .em doze o numero de academicos in
.f.ernos do Hospital Central do E-xercito e dando outras pro
videncias (com parece1• {avoravel da Commissão de Finanças, 
n. 367, de 1922); · · •. · · · ·. 

' . ' . -. ·-
DiEI<Jll'SSão unica da emenda. do Senado, rejoitadà .pela 

Camara dos Deputados, á proposicão n. 21·9•, de 1921, quo es
tende· 'a diversos offciiaes' reformados, com serviço ·de guerra, 
o soldo da tabella A, da l•ei n. 2.290, de 13 de dezembro do 
1920 (com pm•ecel' contrario da .Commissão da F·inanças, n .• 996, 
ele 1922); · 

Discussão unica da emenda da Gamara dós Deputados ·ao· .. · 
projecto do Senado n. H, de 1•9120, que reconheco de utilidade 
publica a Associacão Brasileira de Cü·urgiões Dentistas (com· 
parece1· fd.v(JI'avel da C01mn"iss.1o .da Justiça· e Leaislação, . 
n. 842, de 1922) ; . -. · . · . . · · . . 

2• discussão (la proposioão . · da Gamara dos · Deputados · 
n. 137, do 1922, autorizando o Governo a abrir, pelo il1inis
terio .da Justiça o Ncs·ocios Interiores, o credito especial d'o 
fi9 :726$880, para liquidaclio da divida da. União eom I .. oou 
Hirsck, proveniente da occupacão. por forc-as do Exercito . o 

- P l'efeitura. do Acre de um immovol do· sua propriedade-, si to 
em Rio Branco, Ter1•itorio do Acre (com 11a1•ece1' '{avol'aval ela · 
Com missão de Finanças, n. 897, da ·1922) ; . . · 

Discussão uni cá do véto do ·Prefei't~ .do ;])istrico Fedéral, 
n. l02, de 1922, á resolução do Conselho Municipal que oqui~ 
·para nos vencimentos da professora do curso de adaptaoão 
d11 Escola Paulo do Fontin, os da professora do· desenho da 
mesma Escola (com pm·ece1' cuntra1'io _ela Commisslio de Oon~ 
stituição, n. 2·1.9, ele ·1922); · ··' · -·· : ' ·· 

2• discussão· dà proposição da .·:cnn~~i!a: dos Deputados 
n. 07, do 1<922, que abre, pelo 1\Iinistorio dn Agricultura, In
dustri no Commercio, o credito cspec.ial do 4 :200$, ouro, para 
pagamento do premio do viagem conferido a Israel Pinheiro 
da Silva, ox-alumno da Escola de Minas do Ouro Preto (com. • 
2Jarcco1' {avorm)cl t'lct Comrn'issão de Finanças, n. 281, dc 1922); . . 



.st_S!lÀ() ll;t\1 24 DE DEZE.~lBRO DE :1.922 4ü5 

" . 2'. discussão da proposiÇão da .. Camara dos Deputados, 
ri\ 12~, de 1922, autorizando o Governo a abrir, pelo Ministe~ 
rio da Justiça _e N~gocios Interiores, o credito especial do 
930$, par!!- ,occorrer ao pagamento da pensão concedida_ nu 
guarda CIVIl de :1.• classe Augusto Moreira da Fonseca. ( co·m 
parecer (avorave~- da Corn~issão 1 de Finanças,. n. 865,de 1922); · 

Lcvanta~se a-sossiio· ds :1. a l!oras e 10 minutos, 

. · ,.....,-;-~-· . 

iW ST~SS.W, EM :24 DE DEZEMBRO DE 1922 

l'illlSIDll~CJ,\ DOS · sn·s, A, AZEREDO, VICE"'.PI\ESJD.E!>'TE, E ABDL\i:l 
· ... , , . . : . NEVES,. i • SECRETA!\!? . . . . . · , . . . 

I . • . , 

. A's 13 e :112 horas nbre~se a se~são; a que concorrem os 
Srs, ·A. Azorcdoi .. Abdína Neves,· .. Hermenegildo ·de Mor!les, 
Mendonça Martins, ··Lopes· · Gon~alves, . · Lauro . Sodró, JuatQ 
Chermont, !ndio do Brasil, .Godofredo V)anpa, José Euzebio, 

·Costa Rodruru~s. ·Jollo Thomé, Benjamm Barroso, ~loy · du 
Sou~a. ·Joiío · Lyra, · ~'obias . Monteiro, Anf.onio. Massa, Manoel 
Boroa, Euzebio ode · Anorade,· Gonçalo Rollemberg, Siqueira 
de Meneze~l Antonio Moniz, Bernardino Monteiro; Joronymq 
~outeiro, .ru.arcilío de Lao.eooa, Nilo Pecanha, Po.ulo ·do Fr!Jn~ 
tm, .SampaiO ,Corrõa,' lrmcu· Machado, Bernardo .•Monteiro, 
Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, A:lvaro, de Carvalho, Jos1í 
Mur.tiriho, . Ramos ,.Caiado, Olegario Pinto, Carlos Cavaleanti, 
Generoso Marques,. Affonso ·Camargo,· Lauro. Müller, VidaL 
Ramoi!, Felippe· Schmtdt, Soares dos: Santos, Carlos 'Barbosa. 
e V.e,_pucro de A·breu (45). .· ·· -: · • · 

· Deixam de comparecer . êom et\usà justificada o~ Srs." 

' . 
: . ~~ 

.' ·~ 

: ... :,·;, 
.· ....... . . ·. <Y·: 

J: . '1 

Silve~•io. NCJ:y,· .\ntóninõ Freiro, Vcnnncio Neiva, Cai'Iitlil'O · i:la 
Gunba, Rosa ll Silva;. 4raüjo Qóes; Móniz Sodré,_ Ruy Bl\r~ . 
bosa, Modesto teal, Miguel do .carvalho, . Franc1sco ~Salles, · ' 
Luiz: _Adolpho. (H). . · . · · · ' · 

')~· ficia, posia ·em discusslio . e sem debate. appr~vada 1\. 
acta da sessli,o.- anterior. .. .. · 

· Ô sr: t•' Seoretario dá conta' do. seguinte . 

. EXPEDlENTE 
.Offi~iQs :· · . . . . ... 
· Do Sr. · 1• S(loretnrio· da Caninr:ii tios Peputndo~ rertiettehdq 

as sesuintea . · · - · . · · · ·. 

PROI'OSÚ;ÕES 

N. :185 ,......., 1.922 

O Congresso Nacional re~olve: . 
Art. :t..• E' considórada 'dé uWida,de ·publica a SooJ.edad~ 

Editora da Historia da ColonlwçiiQ Porl.ugucza do· BrasJJ·· 
·• ~r I X'[ 30 ~. - 'u . "4. 

í 
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AI-L 2." E' concedida á mesma sociedade a isenção da 
-.taxas de direitos alfandegarias pura' a obra que está ed!tall'd·f• 

· ·denominada Il·ist01•ia da Colonização do'· Bras1l, a partir do 1' . 
·fasciculo. · · · · · · ·· · ·. · -' ·.· · · · 

Art. 3." Revogam-se a:l disposições cm contrario; 
, Cama~a do~ 'ricp~tados, 23 de dezembro de 1922. - ;F'ran
Cisco da Cunha Machado, Presidente em exercicio. - Costa 
Reoo. i • Seciretario, interino. :..._' Rodrigues Machado; e·• Secre
tario, interino. -:A. Commissão de Justiça e Legislac!io. _ 

N. 186 :.._ :1922 

O Congrésso Nacional resolve: 
Artigo unico. l<ica considerada como de utilidaqe pu-. 

blica a Sociedade Phcnix: 'Caixeiral Piiraense; revogadas as 
aisposicões em contrario; ··· · · · · 

Camara dos Deputados, 23. de dezembro dé 1·9122. - Fran
_cisco Rodri(Jues Machado, 1-'residllntc. ·-·Costa Rego, 1" SecrP. · 
tario, interino. - Rodrigues de 'Jfachado,-2~. Secretario, futeri
oq. _ _;_.A' Commissão de Justiça a· Legislação·. · '· · ·· · 

• • 1 -

N. :187 - f922 
\ 

_O Cons+esso NaÓicfnal rc:sr)!ve: 
. ' . ' ' ' . . ' . 

· Art. -1.~ ·Fica autorizado. o Presidente da Republica a 
abrir,· pelo· Ministerio da 'Viação,. o credito especial de réi~ 
~~1 :316$,· para pagamento á_ 'fhe Amazori_ Ri•;er :steam Navr .. 
'gatión Company, LimiLeq, das· subvençõl's devidas· a partir de 
1 de setembro corrente e relativas · a·o serviço de navegaçlh 

'na 'Amazoniá. · · -- · · · • · ' 
Art. 2." E' autorizado o ·Presidente da Republica is con~ 

.tractar, com· 'quem ni'aiore.; •vantagens offere'cer,. em COnCUl'·. 
·rencia publica, pelo prazo de de~ annos e mediante a· suJllençQCI • 
"ele' dous mil duzentos e trinta contos· de réi~ (2•230!0ú0$000), 
'o serviço de navegação na 'Amazonia, assegqrada a preferenpla, 
om,igualdade <le cond-ições offereoidas, á The Amazoil-.River · 

.Steiun Nayigation Company (19H);"Limlted, que;· ·ainda pre~ 
· sentemente, mantém a regulru·idade desse :servloa. · . .: · · 

· · § 1.• A subvenção pod~rá ser elevad& a dous ml! tl!J&f,rO'-o>. 
centos e trinta contos de réfs. (2.430·:000$)'; deSde :qúe se oon-
tractem as seguintes linhas de riavegaçll.o: , 

· · a) do rio Guapóré, ·entre · ~tl!' .:;idades .de Natto Grosso e 
Guajará-mirim; · .. . :,: · .. - ···- · - · 

. ' b) do rio Xingú, enLt:e Belém e' Yictoria, com doze vla-
-::gens annuaes; • ·.' .' · · · · · • : · · · · · · · · · . 

'c) do rio Tapajós, no trecho acima das cachoeiras, até 
nos limites do"Estndo de Mat.to Grosso; . . .. ' ·. ·. . 

d) de Belém a Soure t> Caíih'o·eira, '!lo Estado do Pará. 
. § 2.• O serviço será contractado em· c'oiljuncto e com um· 

só contractante, exceptuada apenas· .a·. linha de Pirabas, Lam
bem conhecida por linha do «Salgado:., que poderá ser objecto 
de contracto especial, o'u ann(lxnda. á linha de navegação co~
teirn do Maranhão, com a · óbrigacãi:í ·de · servil!, rin Ida e nu 
'volta, os portos parnerises da costa;· desde Belém ··até Vizeu, 
• ' ' , ' ' I , • 

. I 
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~lnclusiver níio excedenM de cento e vinte. contos de ré is 
·:o~~::·oo9,~l"~' d.oL4'c~o ·:r~~pe,ruy~!' · "''"· ···''" . .,. . 
·· ··~: §;·3."·éA c~ncurre~~~!~ ·y~rse~á ~o~re os pr~cos .dos fretes e 
nl!ssagcn,~ ~~l!P)lll\qos ~~~~ :r.r.~J.J()St~s, ~çn,~o :p·referJ4o ·o. z>ropo
~?nt.~ 1~ll~ ?~ ?if0.f~8?:~ 'ma\S, 1 rn9,~~tl~~· . ' ... ' .. "' . . . . 

. h§ 4
1
.• q se1t:.YJh·Q~ q~ ll!l:Y~t!iª!(~Q ~ !!~.~ ~~ r~f!lr~ p ~r~. 2~ cp~-

pre cnc e as m as scgum .es: · · · · ·· 
I ,,,. 'lO' 

4 -. 9?~ ~~~~m ~~ ~~~~: 
. ! , Linha de. Ta1,JaJ6z, até a primeira cachoeira, com doze vla-:.!trn:Jgªiis·r·por···ánno·n . ···''lil\:jl·~~ ,. -... ;- .,:, ,·::,., ~~ •. ,.: 

2. Linha'ife:·,uaiÚs,' 1 de'Belé~ a Maués, com d~ze viage~s por 
;:: •-:1. '·latino·,.,;.··~~- · ~~~-!·:·.~ · .:. "•fl'.''f· _·:, ': : ;· •. :.:; . :·-· • ).' .,. •. 1 

3. LinhaTiJo'•Solim6es~avary, ele Belém a Remate de Males. 
·s ,!j::' 1'com doie·:viagens'por ànrid:'· I· ·······: •· • • ··•·· · 

4. Linh!i" 'do A(àâeira;• dê ·'Belém ·a:'Síinto Antoniil, . com doze 
viagens ·annuae·s.'>·:Jr"• •· :· .. •·.•· ........ ,. "·· . · ''·\' :· · · .. 

5. Li r* ~o· ~.ttrú~-4cre, . ~~ :ijtll~Il) · ~ ~!m~ry ~ S~l\11& .l~~adu-
. : ~~~~~~. c.om se~e • y1ageps ·ppr aTino, · . · . · . . · · 

6. Lm~,q c(rH~Yl!Jior._~; cl~ ]_3e)ém a Ç~yenn~,. com do~e viagens · · · -~ta~o: ·n~ ·lll~~t~o~ p~~os. can~e~ ~o M~SHary !l. ~e.-
7·. Linha de- Pi1•1!.bas, de Belém a ·Pirabas, com doze viagens 

· .. , annuaes, no-·minimo: .· '· · · ..... 
8. Linha' do Tocariti?l~!·côm esca)a p(lr 41Jae~é, rs~~I!-Pé-miry, 
· Cametá e Bau1o até ~loobacn. · · · .: · · - · . ' . . ' ., . . . .' ' ,,, .... 
, ~ .. -. p~~ lN; I CIO, ~~· l\f1N1-0~ : .. 

. . ,. . 

i. Lin~ta dos Autazes, ·de Manáos a 'castello, com doze v.ia-
'•i~<:··gens por anho:~· ·.• '• "> :• :: ·•· ... ·'·.:: ··I·:· 

·2. Unha. do Rio Neuro, de Manâos a Santa Isabel; com doze 
·viagens por anno. · . · · · · · ·:.- ':···. "''" 

3. Linha'· fl(i' Mirdeiia, · dif'Manoos a Santo Antonio, com i:loze 
··: ., viagens .pôr" anho.'· .r,;:,;·· .. · · I . • • • ·: :•. · .•. ., • 

1..: LinJw 'r1o'Japúrti,"dê 'Manáos a Jatuarana, com doze via-
·"::. gens.·armuaes. · .. ·'···· ,,. '· ·· · · ·' .. ·' .·· .. :' .,,. ·. ·. · 

5. Linha d(l Pitrús-Acre, de Man~os a Xapury; a cinco. viagens 
annuaes. . . ' ··: .•. ,. : : ,, ... ' ·: '•: · :· .· .... 

O. Li11/Ú!I1dtF:Tii7'Uá, de Manáos a Cruzeiro do Sul, com dozo 
'>:•:·yl'iigeris ~r ànno:· : '·· · · · :. ,,.,., ·; · : .. 

• 1 -..~~-u;· ·.···:· 1 ·n . . · · · . , . 
· §. 5. ~ ~er~ ~Pfl~~tqrl!l ~ oscnla c~ · J»'an~os dos vap()~Os · 

da. s ~mhas com. JUICJO ·em Belém;' so ... mpro q .. IJO ~11es YIIP~r~s f!C 
.destmarem ao no Sollmlles e seus a!fluentes. -.. · · · 
. . 'Àrt; . a.• Poderá. também •'o. GÓverrió :asta!Íeleoer um servi c!> 

·Pullllco ·federal -de· naveimcllo do ~'rio Amazonas e seus: tribu
tnrios, intitulado. \11\êde •Federal de Navegacl'lo da. Amazoni~. 
·si julgati•.esta •medida· mais conveniento·®··desenvolvimento 
cconnmico ·da Amazonia," observadas· as disposições ·c·onsigna~ 
das· no.~ parasnplros q~1e se seg~tem: · · . · . · · ·· · ... · ·· 
• f L·; Nos í.ermrui da leglslaçãn .vigente o parâ execuc.ão 

do I!Vt, s•:. o Governo podérd' adquirir o material. nuctunnte 
. !J as install~~~~s ;da m~ncionn.dâ éJ\êtlc Foderaf·de ~ayei!'açllo . 
. da J).mazon1a:»:'· ,, · · · .· · '' · · ' ·. t .•. - .. · 
. · ·§ · 2;~ ''}li(ra a. pxccucllo eventual d.o dJsposto no art. ·3• 6 
.0 Governo autorizn4o'. a e~ltttr·apoliccs dir.Dividli Publica,; de . ' " ., ... , " ... , ... " ·- . ' ,.,,, . '.,, 
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juros annuacs de cinco por cento (5 %) , até ào Jimità-de oitd~ 
mil contos de ré is (8. 0100:000$-, sondo o respectivo l!ervico. 
realizado pela fórma adeanLe determinada. . . . 

§ a.• Mediante concurrencia !PUblica e por \l)razo não supç~ 
rior a dez annos, o Governo poderá arrendar. o material adqUI• 
rido. ú cmpreza que maiores .vantagens offerecer com ;relação ·· 
aos fretes e passagens. 

§ 4." Para a execução do que dispõe o art. a• desta lei, 
a subvenção do dous mil duzentos· e trinta contos de réis 
(2. 2ao :OOOS),. consignada no mesmo, serli dividida em dua8 

]Jartes, sendo uma, na. importancia do cento. e vinte contos do 
réis (~20:000$), annualmente destinada a. subvencionar a u~ 
nha de navegação que fizer· as escalas marltlmas do Estado 
do Pará, entre Belém e Vizeu, e a outra, no valor .. de dous.mil 
conto e dez contos de réis. (2.110:00011!), para oonsti.tuir; du-

. rante o pr.azo de dez annos, uma dotação annual, por sua vez 
destinàda a ter a applicação seguinte: . •· . . 

a) mil quatrocentos e· sessoota e oito contos dé · réis 
(I :468:000$); paga,vtn~ em prestacõ.es . mensaes ao contra~ 
ctante a que allude ,o § a•, com a obrJgaoii.CI de executai· o scr
vlco de navegação cleterminado pelo § 4•,. lettras a e b do 
art; 2' desta lei, exceptuada· a linha de Pirabas ou do Sal· 
gado; · ·. - · · ·.·• .· · . . · . 
- õj seiscentos é quar.entá e' dous contos' de: réls (642 :000)'. 

. para a constituição· de. um fundo especial reservado ao ~ervico 
de ,iuros e amortiza1)ãO das apo\iees que manda emittir O § ·2• 
do art. a• ~ . ' . . . . . . .. 

· § 5.• Parte não excedente a duzento! e cincoentn c oito con- · 
tos· dc-.réJs (258 :OM$); 'da- ~ubvertcão fixada na Jettra A, do· 
paragrapho que precede, podei!á ser paga, a juizo do Governo 

· pelo se•1 equivalente em ouro, ao cambio médio do mez cor-· 
;respondente. ·· ·· .· · · · . . ·· 

· § 6. • Sempre que a renda Jiqu;ida animal, em r·elação ao 
· capital effectivamcnte. empregado,· pelo arrendatarib, nos ser-, 

vicos ao ~éu cargo' exceder a vinte por cento (20 o/o), caberão · 
ao Govc•:'llO, sob1'e. o excessa, quarenta por cento ( 4 O %·), no 
mini mo, destinados -ao· fortalee,imento do fundo especial que 
instituo a lettra. B, do § 4' do' art. a•. • , . · · . · 
. . .. § 7 ~ • Salva a natu'ral deterioração, resultante do tempo e 
do uso, o arrehdatario dará todas as néc.essarias garantias de 
conservação do material fluctuante .o fixo •e · substituição do 
que viét· a se imi'tilizaJ', ou peo~dcl', inclusive, ·em consequencia 
do ·sinistros. m~rttimoe.l. . _. . .,,:: : > . · . , · · .. 

§ 8, • Para a constJtUIJÇIIO da .I rola necessat'lll ao set•vlco 
que fôr creado com· intéii•a cxch.isilo .de· embarcações não na
cionalizadas á .-data desta léi, aproVeitar-se-lia o. material flu
otuante jú .incorporado li Madnhii'rMercante Nâcional; . · . 

§ 9. • As apolices .que forem eniittidas em virtude. do § 2• 
do art. a•, serão amortizadas em vinte annos, mediante so.rteio 

. annual, quanuo ·cotadas. ao ·pat',. ou· a'cima 'de.lle, e mediante 
coJ~IJH'a u.a .Bolsa, pot• it!ll!l'IIH'llio de ,correclot•, sempre que in~ 
fcrw:· uo JHU' .a rcsprictJ\'ll cola\IÚO~.:- ··. :, . . . . . ,. 
· .. § 1 O. A.JllOJ'lizadas, serão immodi'aLiimenLo ·.cancelladils as 
apolices, ·_cm cuja substituição o .Governo poderá omittil• ou;. 
tras, igualmente amortiznveis cm vinte annos . c. do mesmo 
j\)rO, .exclusivamente destinadas á ,acquisição de novo mato
rtnl f1xn rlnclnanto. 1111ra mtr;nwlifn nn substiluici'ío do cxis-

~ . . - ., ' - ' . 
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t.ente, niio podendo, em caso alsum, as apo!ices. emittidns, em. 
substíluiçiio as cancellndns, cxcPder o vnl~r destas. · . 
. ' § 11 . O produ c to d~ venda eventual rle qualquer materml 
fi~o, ou fluctuanle, sct•u levado no-fundo espeCial· do· quo .a 
c;c.:-ipturaçã~. tnmbcm espe~ial, C~lllJll'Oltend~·á todo o Jnovt
mento dos tt~ulos novos puJa otmssuo nutortza o pnrngrn·pho 
untGPior. . . . . 

§ 12. Medida prelíri1inar, o Go.vcrno mandará organizar ,o 
quadro do ma:terial fixo c. e!nb~mações necessarias no servi~o 
que fôt•. o:-eado, com espectfJcaçao completa de tonelagem, d1- · 

· mansões, systema c força de . machinas e caldeiras, accommo
daçõiis para passageiros, praças para · triputlação e · caFga; 
installações de carga e descarga, de segurança: e hygiene, ele- · 
ctricas e frigorificas, sendo· defesa a acquisicl'io de material 
flucttiante construido h a mais de quinze a unos. . . . 
· · · § 13 .. Uma commissl'io e~ecial de cinco memb~os, p!IOfis
sionaes d!l. machinas e construcção .·naval, pertencentes . aos 
quadros da. Armada oti do Ministerio da· Viação, designará o 
Governo. para todas· as :vistorias de embarcações, que houver 
de aquirír, e antes do seu recebímento definitivo. 

§ 14. · 'Dentro dos. noventa dias anteriores ao da vistoria 
de que trata o paragrapho precedente, no maximo, deverá ter 
sido ·feila, em secco, a outra vistoria exigida pelo Regulamento 

· das CapHanias dos· Port.os. . . . • · . . : 
· · .. § f5. Na eventualidade de ser o serviço da navegação, · 
disoriminádo no § 4• do art. 2" accrescido das linhas a que se 
refere o· pat•ali'rapho .ppimeirn do citado artigo, voderá o. Go;. 
verno elevar para nove mil contos de réis (9. 000 :000$) o li· 
mite da erilissão.de apoliC!ís, autqrizada pelo §' 2• do ârt. s•. 
repartindo; .na proporção convemente entre as verbas· men
cionadas nas letras .A e B do § 4• deste mesmo adlgo, o au• 
gmento da subvenção de que trata o citado § t• do art. 2•, . 
cujo valor se~á accrescentado á dotação instituída pela· parte · 
final do já referido §. 4• do art .. s· desta lei. 
· . Art. 4.? Na falta de ·I?rGponmÚes. idoneos á concut•rencia 
determinada pelo ar.t. 2•, fiica igualmente o Poder Executivo·. 
autorizado. a contractar o conjunto do serviço dó. navegacl'io, 
discrimin'll(Jo no·§' 4• do mesmo artigo . com a Companhia de 
Navegação . Lloyd Brasileiro,· adqu1irindo na. Ainazonia,. para 
OSAO. fim, os navios que forem ··julgados imprescindiveis para 
sua realização. · · · . . . . · · . · 

Al't •. 5. • Qualquer ·que soja a solução' q-uo o Governo ado .. ·· 
ptnr, opar!l assegurar a continuidade do :serviço de .naye~a
çlio do r10 Amazonas o seus affluentes, d·everá prov1denemr, 
1relo modo !fU~- .iulgar. p~efcrivel, no sentido de ·amparar o 
Pessoal brasJietro, mar1ttmo e outro, actualmente empregado, 
no ailudido serviço, pela «The Amazon Rivcr· Stoam Naviga·-
tion Compnny· (1911), Liniited,·. . 

At•f.. a. 4 • Revogadas todas as disposições em contrario, é 
o Governo, fmalmentc. autorizado a abrir os creditas e. fazm• 
as. <lPO~acões de oredil:o nccessarias/ á execução do que deter- · 
nunam os at•ts, 2•, 3" e 4• c J•cspeotívos paragraphos. · 
. Gamara dos .Deputado.s, 23 de dez~mbro de f922. - Fran

Cisco da Cunha Machado, .J;>rcsidento em oxel'eicio. - Costa 
R
1 

ef.?o, 1• Secretario· interino. - Rodriottcs Macltado, 2• Seore-
nrJO. - A' .Commissão de Finanças,· · 

•'. .. '' 
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'•' '··I· ~ ' · 1 •·· · • ,. '· '• ··· • , I .'.. . ol, ~. ' ; ,. , "' · 

. . Do Sr; Ministro .• da Justiça e Negdcios Interiores eri-. 
vi ando a seguinte .mensagem:· . · . •·. ·.:. . . ·~ '·' .. · 
.. .«Srsi membros do Congr.esso Nacional..,.., :renho a hon
ra de submetter··ao vosso conhecimento e esclarecida decisão 
as inclusas rl:l·prescntacões, •. e'. documentos que ias .instrüem. 

·Em uma de lias, os cidadãos Horaoio de Magalhães,. Go
mes, .. Oscar .Peijna .. Fontcncllc e Edgar Ballard, . .allegandô â, 
suo . qualid!llde .de. rpresidente e seõret~r.ios. da Assel'nb,léli., ~o~ 
gtqiativà ,do Estàdo.,dg J;\ip de.Janejf,P,, ,p~!lem. ,pnovt.dencms 
pari!.·. o ·.seu· :.funcciJ.mnmentd, sem, C(IBQC.ãO:dlPr ,pa,r~e· .d.o;;,G~:
:Verno do .. mesmo .. Estado, , que diz~m B!llPa.~ar:. !1 · peJ:l~rll_aç~9 
c~t1sada .. pela . constitu_icão . de. outr:a. .• , AssfimbJ.éa,. · ;.Lel!'tê)l\tiva 
presidida .pelo: c cidadão Artbur. J,e!lndrq, .. ,de, ~BUJ.O Costa ·e 
cuja .organizacão reputam ,.incon.~~jtugional A !l)()gal'. :~ .• '· ' 
. ,, , ED1·· oqtra,p .·,!lla.i,9!i, Fc\lici!J.n~. ,E ires de \Abreu 'S.od!l'é, 
inyoo~!ldO ,1.à <·S\la Q),l.áhda.~e.~.de .. p~esld~nle., i!Q ~sta~o1 . Jeg!tl,
mnmen~e, .~lilt~o e ·.rcponhfililido,, p~la ,Ass~n;tl,)lé~;~,. pr(lSI,di4a 1 p~l!J 
D_r,, .. Jfor,ac~,o; tl,~ .. 1r.[agaJ.b~e~r.?q"mcs., .. reolama. contr~. a p~r.~~r-; 
bnclio <la s~a p~s~~-· ~::~erct.c.to, .. p.ela, IJq,s~e q~, O).Jtr.o !CJdadlio 
. que .o .p.a~,t14o ,si~uac,wp,tsta :l!.J.~e!lt~_collpcar.,,I19. ,,gpverno. · . 
. , .. ver.tflca:;sç,,pqls; .. um.a,dqt~bda~e .. de .A~semb)~as ,Legts!,a:
t:;as, crfisp~pHvnmcntii :prcsld1ilas ,.P~!gs, Sr,~., lipraclo .. J\IagJl~ 
:hfies e AraliJo Casta·, e de presidPP.~!lS de. ,Esta~o·; os. Sr,s. 
!!,'s;lioia~ó .. Sq'dré. o. ~nu! l<~~r.m:jnde§,. Mi:r,i.o,A publi~o e ,rio:t,6do, 
cn~p; e~. _que a ~e.cJSiio; ,segundo a:e.xeg~se. pac.lft,go,.·.4!!. l)O,ssa 
t'lonstitutcllo,, compete .. ao ,;I~od.flr ;Leg,elati~O, ;.~lto .. podenQQ .. r,e
~o!v.t~l~o. o· .Expc utlvo,, .PoJ:guanto . 80. na; au~eiJ,oia: .do . Congresso 
?1!~éJorià~ ~er,.Jqê:;.M. liclt.o,, .J}rqyldencl~tr. síililn'ettiúi'~ó os·· se~·s 
a, .. os. ,a,1,J.ulgl!pl!).nt\). dr .. meffilo ... f.lqpgr,es.sQ,·. ... •''·" ... 'd . 
. .. :. Agt1ardo, pols, a vdssa dellbcràcDo para eis tms de·. 1-
raito . · . · · · · _ , 

;~,:._~~-·.-~·.:~r .. ,-,-~ ·:·.:.: .: .. , i·;,_J_ ·,;~;; ,: · .i li.~~··.·-~:-~~~:,- ·~·1,1,.: 
, .,,,;Rio:ode. ;TaMir,o; 23.,detd6zembro.,de ;1922; . .1.01~. da· Inde- · 

. p~ndencia e 34• .da Rc);mblica: -;o ·Arthur,.;:B!l.r.nardes ... . •,,.,:, 
. E~IJI~,, Sr .. l;)r. , Arl,hur. ~da .~ll.và ~!3rnl\rde§,, Presidente 

·dd!.l ,l}.e.P.}l.bJJoiJ.; :-d· :A:1 ·1,:A~Mm.lil~l1 r .. teglslatly~ .· d1o. Es~adhQ.• .~(\.)lt~~ 
~ "l\ne1r,o. po, e,._ c_en_ça: ,P.!lra .. !nze~ .. ao., a to . ~on ec1m~n o 

.M ."!• .. Ex,; ,,,,cê!m.f?. supremo ,,re~ponsavel, pela ordem ,.Ç,OQ~tl.~ 
1.1l,c)Gna); :..4o palz :np qpA r.~~PI).ita_ á,nor.m!llid!l!le dJ',:S!l!l .• Y.Ida 
f~â~ratiVa,•;~g J~ctps !JUQ pa~~a a ... exp.or ·,e que .. co!JoÇa11J .o 
Estudo do -Rio· ná. hnmlnencla de uma· grave e desastrosa des'

. t.or,dLm .iuridica c. politica, aff.ectando', em sua ê~senêlil\ à 
t6rtn~ rêpiiblicàn'à representalivã. . . .·. . . . 

. ···"~".:1''· :~1'JI'i.''~~.: .. : t · ...... , ~·n:· ·.: 1· '.Cf."~· ,., ·:~ ''ti'• ·•·•(,,' 

. , ,, .. ·),l~~11J1li!l~!'miiil.te ~-~ bjÜon ,,,boà . ,lri tellisí,eiici'~.: 'do~., ·t>übç'ê~so~ 
[!I lO ,.y~p, oocorr.~ndq,.~o . Estl).dd;o:;é, ·;neoossn:rio 1pf,prmar; o .. Go
Ye.rnq .. Q,o. . .V. Ex ... , qu_anto' nqs, ~~.tepe~cntes poh~Jcos.,d!kQU.es
_tllo çrr,aqa,, !)O E~tado. do. ,RIC,-J?~la moon~l!Je.noia ·*'E!,,prqc~~
s·.11. partida~J~~ postos. cm · Pt:~~l,Oll,: pe!Q ·~ItuaciOP,l,S,lliO,., y,_en
~u:jo .nn,, OP!Il,ll\0: .. vub!JP!I AIU,Jl1I.IJ.et;LS!'l '.e nos .. oom,ows eleito-
raes. p,ol~,optw.sic.ão; :. em lllli,!P.~J&;, n,csta. ,:Assemb)~a. ... 1 ~ :" ~ 
, . , Qunndo, ,em,J9?.1,. a oamllall~l!: par,a : .. esoolh!l, e, ... f1xaouo 

t]rli· ll,OI!lElS ,,á '<SUC,CilSSÜO pro~!ife~CJRI .:da. Rep_ubl;pa,,:S.ub!eV(I_ll 
as J:Bixoes· e os anlmos partidariOs,. duas forcas po!Jtwo'-eloi
f.•lJ~;1f·s, 8e defrontnr.am . no Es(ndo. do· Rio: . ....:... o situ'àcionismo 
conf.rario ás .candidaturas .sahidas t:ln'. Cô'nvoncãci de. 8 de· .iu'
nho.:e a .opposiciio, ao; .. principJo. dispersa em. vnrios imoleOR 
e, mais tardo, unificada. em torno <lo OD,rididató, hoje súpre
mo magist.radó du Republica. 
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Esse ·combinado poli Lico que teve como o r gani de accão 
pa••Lidaria a Commissão _Oppo'sicionista Fluminense, concor
reu· á. eleicão' do I de marco e, feita nella. a sua primeira 
e 111agriifu!a demonstração. de . prestigio, preparou-se para 
participai' ela . reconstituição da Assembléa do Estado. O 
situacionismo percebeu que a luta era ameaçadora para o seu 
des!loLico domínio e, apoiado em medidas do Governo que lhG 
estava e . está entregue,. ei:ltróu 'a praticar a compressão; em 

. todas as suas varfas. fórm:is, afiin de impedir o surto eleitoral e 
põlitico da oppóslcão. Apresentou, assim, para a AssembléR 
uma chapa com oito nomes em nove para di~b~icto, .. ordenando 
n. prat.ica)mmoral.do rodisio com o iri.ttiiLo de arranjar, mesmo 
sem maioria. de votos, uma Assembléa tinanime. , . . 

. A .opposicllo por sua vez organizou sua chapa, deixando ao 
partido adverso a possibilidade de eleger algunsrepresentant<l:•. 

' • ' 1 ("" ' ' '. • • '. ' ' ' • -· ' • : ' < ,· 

... · O. ·pleito transcorreu .mais ou menos regularmente, ven-' 
.c ida~. pelo denodo cívico da. opinlão ópposiciónista, as medida~ 
o at.t.itude( de. violen'cià,. postas .em., pratica para arre'dal-a. do 
Tlleito e. da~. ~rnas .e à opposicllo tri-qmphol~. . .· ... · . . . . , , 
. O süuacwnismo armara, entretanto, contra. a verdad.e do.s 
s:uffragios. uma manobra que stippunha invencivel: substitui•: 
as cinco. Juntas de ápüração geral, cônst.ftuidas que eram em 
cada. dist.rict.n dà totalidade dos. respectivos mag!!!l.rados, éon~ 
V·ocados automaticamente pela lei, por. uma só. junta compost,a 
s6mento de cinco juizes ·escolhidos arbitrariamente pelo Pre-
sid~n!.c .do Eiltarlo, 'para; assim, ter. em suas m~os,'despoticas 9 
nrôc'ess'o ·'da. formâolro do Poder Legislativo e conseguir com,. 
Jlól::.ó á Sua feToão pàrti'darià. · · · . · ; 
... ,A, qpposição,. segura de que essà :i unta ~rhposla de f.al 

·mó.do. lll.'il. )nQópst.Hucional (rAfOri'na con.stitú'cional, art.: 75), 
:c atlf(ttl.'átói:Ji!. rio .Pr1nni,~'io c'nnst.il~\'~iq'n'~l 'rt~ !Jt.il~o .e d~ ]Jstado, 
se~un,do. .:o,. q~at os po~,eres, rt.evflm. .. ~~r Jndepen~ent e~, .sem.. qnl• 
!la cori~I.Jt.u.lcã~ do, Lall.'i~lativo possa lnflmr . qualquer. out:r~ • 

. . •...,pn~nou a referida junta;, 
.· . El'i! vérdâde, 'st. o re·gim'e'ri represenfát.i_vo, fundamental 
\l~tra a.;tdrma republicana. nrtoptãdà pelá Ul)ião e M Est.ado~. 
:':'!1P.'(' :qjier,, a ... soh,erani~_ rio'p)ilar ir:oc~·:rc1dà po'r oie.i? de 'repre-. 
Ren!,nc:1o~ ou ,de1egl\,d~s, o .fa.cto, d9 r.hcfe 'do Jllxeopt.Jvo nome~r. 
á sua.n~col'hn. · 0~ .ll'.l?.M. dl,l npm:\l,~.~(l ,d~ pleJI!'par!l com.por .. IJ 
n7~111r.: T,eglslat!vo,, frau.~a .~SSSO,,.Pr.mCJPTO. ba~Jlar !fllll ... na 0\'ll· 
.n.• ,~n .. rlo. f.o.dos .os .const.Jt.ucJe,nal!RI.as, pórl~J. "ser , llhldJ~o. , n~n 
nllenn~ ... na orgànizar,ão. 'Mt.ruct.1Jrnl.r'ln. s~~st.m;na ~n. Goyer:no. ~a~. 
no oxnrr.ir .. io de seus poderes org'nnicos ·e TUI pratica e JOgo _dM 
inst.it,uições. . . · . · ' 
, . Üm 'no'fàve1 const.'it.ú"r,iO'J'Htlistn. emorif.O -professor 'de . r:lf~ 

rn';'lô. l)úli!'iilo, o 'Dr. J. Minioel Es't.riida,- escreveu: «A .:Nac!n 
.garant.o .. não .. s6mrntn n 'fórma republicana. sinão 'o exert~icin 
regulnf d_a~. ·.in~t~it~icõcs~. . . , . .... . . . ., . . . : . . . · · . . 

.. , .S1 .o dosp~tJsrno .so. ponsf,itvmem um Est.nllo, d1z Story, li 
Feclnriwiio. cslií nf,fect.~rla,. !lrruinnr'lll.», . . . . . .. .. . 
, ..... .Tofio .-T-l~rh,nlho, cn~ nqtn~l:r'li~~l)rso .na ·on~[l'rR, 'J)rece~
f.tJ(lu: -'~A. frrrnn ·rcprt.hlll'ri.nq. ·n·a.n ·desJA'tl!l s1mnlnsmenfo o a'ppn
''r1hn form11.l rln rcnnhlica. rtiio cnmprchcndo tmlr.amont.o a 
rxistonr.in iin mncan ismo. da cngronn~<cm. qu1,1 crinst'ifllo o sy~-

. fcmn .rcpu.bli.cann, mns oiwolvn imnlicit.!tment.e tnmbem o seu 
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:runccionnJl!enlo regular, a sua prati.ca. effectiva c .a realidade 
das garantias que este systema estabelece,, 
.. N!) dia em que üssa ,iunta se reuniu, os candidatos oppo-·. 

sretonrstas compareceram, apresent.ando pmtesto$ contra a 
maneira do sua composiciio, por cinco juizos escolhidos pelo 
Presidente do Estado, isso contra a lei magna do Estado c con'rn a legislaoão e a praxe· d() toda a sua vida republicana. 

Esse protesto (documento n.i)' niío i'ÕI acceito contra o 
tlisposto no art. 99 da propria· lei, om virtude .da· qual ·fun
ccionava ajunta, Peantc disso, os .opposocioni&tas se diri.giram 

no Juj~o Fed_eral, ()ndt'l fizeram um protesto (docll}llento n. 2), 
que fOJ . tomado por termo.. . . · 

·. · Chegado o dia· designado pela Constituição c ·pelo Regí~ 
· monto da Assr.mbléa para a sua pt•imeira sessjio preparatoria,. 

r.omparecoram os candidatos opposicionist.as ao edifício dessa 
Assemblóa o ahi foram, manu-militari, impedidos de· entrar. . 

. Esse impediment.o lhe foi communicado pelo tenente· ,Tovita 
t:las Chagas, official da Forca Policiai do Estado, que a todos . 
tjeclarou estnr cumprindo ordens directas ·.do· chefe ·do Po
licia •. Essa nutoridndo. ordenára que empregâsse mêsn10 a 
violencia para pbstar a ·entrada dos que nao fossem" diploma- . 
dos do Governo. . · . · .. ··· · · . · · 
· Era uma, arbit.rariedado inaudita~ Erif,re os candidátos 
opposicionistas estavam ex-Deput.ados estaduaes e ex-Depu- -
tados · fedoraes e presumidamente outros· que· 'pretendram 
~!Presentar · contest,acões. · . . · · • · .. · . . . · . . . 

A todos a ·ordem arbitt•aria attingiu e quando, no exer
cício do seu· direito, alguns candidatos ...;-. prec.isamente tres 
ex-Deputados estaduaes -· subiam· as escadas,. os .soldados de. 
nrmas desembainhadas lhes . opl,)uzeram resistenoia, ameacan-
flo-os de acção' ~ateria!. . . . . ·.· . . - . · . 

Occorrido esse facto, que foi publico, amplamente noti~ . 
cindo e testemunhado por mais do'- quinhentas pessoas, escor
l'açados a sabre pela policia .do Estado, .. foram ao Juizo ·Fe~ 
dera! onde fizeram um protesto e .ac'ceitaram o abrigo que 
lhes foi dado no edifício da . Gamara Muni11ipal de Nitbéroy 
~ abi, dentro das prescripcões do Regimento, Jizeram ·o reco- . 
nhecimento de poderes, que terminou pela constittiici\'tl da 
Assembléa·· Legislativa.- · · . · . . . ·.. . .· · . . , . 

O fact,o .de não serem oR candidatos. opposicionistas. porf.n~ 
dores de diplomas . não· poderia ·autorizar o procedimento da 
llOlicia do Estado. Na verdade 'nem os proprios candidato~ 
.governistas possuíam diploma,. porque não .é . tal . ·um- .. do
c:umento expedido por .iunta inconstitucional. A reforma oon
'slHucional dctornünadamente estabeleceu: ''Os magistrados 
.11!1o poderão ser nomeados para cargo, emprego ou commiss!l.o 
que não lhes competir por acoesso ·na magistratur~". . . 
· Esse artigo se conJuga ao 1 os:·, da . mesma reforma, que 
preceitua: "Uma lei especial r!lgulará o processo e as m
«lompaUbilidades eleitoraes, de acc61•do com o disposto nesta 
Constituicãn" . . · · · . ··. . · . 

. ; Não se comprebende, além disso, o· Presidente de um 
·!Estado nomeando escolhidame~tte .as, pessoas que devem apurar 
~leicões de Deputados· .. ,, Isso seria 'inconstitucional e immoral. 

: De resto, o situacionismo do Estado dirigido pelo Senador 
11/ilo Pecanha, não tem autoridade politica e ,f(loral pa,ra fi~mar 
11 doutrina. de. que, .sem drploma, não póde alguem ple1tear 
:recon!lecimento ou a simples entrada nó· edifício do .poder ve
,ll'iflcador o presença ás suas sessões. 

/ 
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. Em 19:1.4 diploma do Deputado nada valia para esse pàr
Udo. A prova está nos Annaes da Asscmbléa Fluminense. De 
1'acto, em 1914, a Assembléa que acompanhava· o. Sr: Nilo 
Peoanha .(Asscmbléa, ·aliás, cm dualidade), em sessão de 19 

. de junho 1't!conlu!ceu o actual Deputado fodm·al, St•. ·Do
mingós Marianno, que havia sido derJ•otado a 12 do mesmci 
mez, isto é·, sete dias antes. SuccedP.u nté que quando a Junta 
Apuradora (t1S~a sim, legal ·c incont.osli!) 8tJ reuniu no prazo 
da lei, diplomou outi'o cqndidato, o eleito, Sr. João Werneck, 
o qual não foi .. reconhecido pela ·Assembléa solidaria com o 
Sr. NHo Peçanha, Assembléa que nem ·tomou conhecimento 
dosse diJ>Iema ! · •· ·. · · · · 

Tambem em 1895, como Deputado federal, o St·. Nilo 
Pccanha, em vriLn{lfio nominal, legiUmou. a Assembléa Legis~ 
lnl.iva de-Sergipe, coilstif,uida pot• cidadãos não diplomados 
e votou contra a outra Assembléa constituída por candidatos 
todos diplomados; . O projecto vindo do Senado legitimava . 
precisamente a Assembléa dOs diplomados, mas a Camara, em 
sessão de 29 de outubro, depois. de largo debate, o_ rejeitou 
em votação nominal, por 9f votos contra 48, No .numero dos 
9f ·votaram ós · Srs. Nilo Peeanha; José Bevilaqua, Tavares 
de· Lyra~ Torquato Moreira, Bucno de Andrade, Dino Bueno, 
Padua Salles, Glícerio, J.auro Müller e muitos outros de 

· grande evidencia política no momento e depois. . 
O proprio:Congresso ;Nacional bem sabe qual o valor dos di~ 

plomas quando se referem a candidatos vindos . de ·pleitos 
cm Estados tyrannizados pelo arbítrio e ainda no ultimo caso 
fluminense de reconhecimento de ·poderes, para preenchi
mento de uma vaga na representação do Estado, à· Camara, 
deante de um diplomá que dava quatro mil vot.o~ a um can
didato e mil e tantos a outro, annullou o diploma •l :-econhecau 
o outro candidato, ; por ter -verificado as irregularidades e 
fraudes do pleito: · . · • -· 

Continuemos, entretanto, a exposição dos factl)s. · · 
Eleita a Mesa Provisoria ·da .Assembléa opposicionista e 

l'ealizadas as sessões necessarias, foi feito o reconhecimento 
regular .de: poderes dos Dépul.ados, · installando-se na época 
legal a Assembléa Legislativa que elegeu a Mesa definitiva, 
e funcoionou normalmente durante os · tres mezes do prazil 
constitucionaL No decurso desta sessão ordinaria, votou, entre 
outras, a lei de;forca e o orçamento e apurou as eleições para 
sucoessão prósidencial do Estado, reconhecendo e proclamando 
eleitos. para Presidente e V ice-Presidente,· respecttvamente, os 
Srs. :b'eliciano de Abreu Sodrtl e Paulino José Soares de Souza, 
•aos quaes oflicion .nós termos do art. 200 do Regimento · 
Interno; ~ · . . . 

' A 31 de outubro, terminada 'sua .tarefa ·annua, encerrou 
seus trabalhos·. , · · . ·o situacionismo, . entretill)to, forjou· uma duplicata. Livra 
dos candidatos cuja prcsonca o encommoduva e quo o Go
verno do Estado impedira de exercerem seus direitos políticos, 
o partido dominante simuloú um reconhecimento de.·ppdere.s, 
deu pot· inslallnda uma pretensa -Assemblt!a sob a prostdenCJa 
do Sr. Arthur Leandro do Araujo 'Cosla a qual votou reso
lucões que· o Presidente do Estado snnccionou, tendo egual
ment.e noticiado .haver reconhecido para a successão gover~ 
namental do Estado, os Sra. Raul Fernandes c· Arthur Leandro , 
de Araujo Costa, .Presidente da mesma Assembléa. Por seu 
tu~no, o no cumprimento do dever quo lhe impõe a Oonsti-

. ', 

; 
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luicão,. o . presiden.te da · Assembléa Legislativa, abaixo as;. 
signâdo, promulgou .. as .leis. votadas. e que, remettidas ao Poder 
Executivo, não tivel'àm sanccão ou váto. . .. . . ·· .. 
'., . Está, assim, pl~oduzic!a a. desordem jurídica e constitu
c.iona-1 no. Estado. Jliridica, porque ha leis emanadas de duas 
cprp'orações que se j)~csumem,Ass~inbléns .L.egislativas,_,o que 
e~tabelece para o publico c os .mteresses pr1vadas uma situação 
de duvida. e. de .alarmà .. que. póde .comprometter sériamente 
seus direitos ... · Constiti.lcional, .. pprque onde, cm vez de um 
Pódor Logislafi1·o, dois pretendem te!• existen.cia, é comó se · 
de facto nenhúm cxistisscr · · . · .. . · 
. No . •ou parecer, reconhecendo valido .. o . govérno do 

~ Sr.· Ne~tor Gomes,. no, Estado d·o Espirita. Santo, escreveu o 
· Sr .. Afranici de Mello. Franco.:- ·~A Ordem de que falia o texto 

do numet~ó 3. (do artigo fi• çJà Cóostituição ~e4e.r!ll) não póde 
ser .. sómcnle a ,ordçrn rnaterwl. f!lUS, Lambem e prmoipalmente, 
a ordem conslltucJOnal e JUr1d1ca. Aquella .-· a · orliem ma
ter·ial. =,..... póde existir. muitas vezes. cóm a p~r,turbacão da ordem 
constitucional, do Estado - casos em que, a •. nosso v.er,,,a: 
intervchÇã'ó . póde realizar-se j)ar'a o .restabeleciinentó desta 
ulthna desde que ·haJa a necessária :re'quisição. Nos càs'os de 
dupljcata, d~. orgám do~. pa1ei·es P,@li~ps locáes,. qua.I.Ql,l~ d~s 
que se attr1buetn a ,Jeg1tlmJdade tunccwnal, -póde requ1s1tar. a 
interven,cão - porque antes, da· decisão .. federal, não .se sábe 
Q,ual .seja .o 'orgalll ,legif.jiJ:lo '·e o fitn. da 1 i'pterven'cãó. é J'll~t.a
mente .. dcclarar .essa JegJtJm1dade". Aframo de ·Mello Franco 
~Parecer .n .. 28; 1920, 'pag. 3. . · ; .. . · ·. . 
. - ,! ?ór O.u\rÓ ]adó,. o fàcto de . .funcclonar. ao lado da ÁssAmbl~a . 
Jeg1t1ma, .um. agrupamento que se· quer. tambem, fazer de. A~
sembléa, .. constitue . nitidamente: uma deformacão ·do regimim 
representativo,: ,l.al como .. e.stabele·cemos entre. nós· •. · . . . ·. 

. De facto,. tanto ·quanto não. póde a União. ·cpnsentir que 
um Estado .se· orl!'llnize ·politicamente ·co.tn .. e~olusão:de um dos 
tres poderes, ~oberanos, ·isto é, tanto quanto não póde a União 
Federa), ,tolerar. que um Estado so constitua. sem uin Poder· 
Legislativo ,regular, sem um. Poder Judiciaria e sem um .P.oder 
Executivo, .tar.nbem não, póde. consentir .que·. v'iva. um Estado 
.com . dois Poderes Legislativos, que .. a . tanto · correspondi! a 
.exisfcnQia. de .. duas, Assembléas. O que c.onst'itue.. à. fórma .re
publicana • representativa, .tal como a adoptou, o Brasil,: é. o 
1'acfo .Pr.ecisamente .. da harmonia dos tres poderes,· fazendo-se 

' ' I' 't - .. rec1procas · 1m1 a coes..... . . . . •. , .. ·.I.: , " .... : ~ . · .. · : . .. : . . . · 
.. " ... E ainda .m·ais,· .. o que o. Estado .rellt~blicano,. no Rent.irlo ·ge
nerico .. da ex'pre.ss.ão, .assegura: ao .. p'O\'O, . pela organizat;ão .de
mocratica e pela éstructuracão ~do: Governo, apoiado .nos tres 
~o.deres. eq\l_tpotentes, .. é indicar~!!!~,. d~ mo?o -absoluto ~ ,Pre
CISO: num caso, qual é o Poder Executivo, 1sto -é,, a. autor1dade 
ad!l1injst.ra!;iva; npl.Jtro caso;·: q!l!J.I é.OjPo~er JU:diciârio, Jsto é, 
,quaes são as autoridades que·. ,devem zelar e defenrlr.r as suas 
,relacões j~diciariils e, noulro I caso, ,ainpa, quálé, o' Poder. ~e
gislativo, .Isto. é, aquelle. Poder competente para . ,fazer: ln1s. 
Ess.a. é. ti ma das !Dais ,fuiir.Jn!il,o)1tilps ~arantias do re.r;imep,. QU(l 
.ass1m assegura .ao cidadilo. ql!e. ha,.um poder .que ndJIIIJ!!Stra 
.o .esse ó o Excclit.ivo: -ia! outro que protege .o seu d1rOlLO"':"' 
.o osso .Ó. o Judlciarió, e la! óúfro .'quà produz as, leis- esse. ó 
o Lcgjslativo. Ora, se num Es'fiido se dá a situacão de dois 
'agi;Úpnmcnt:os se iulgill'cm . Assembléa legitimá, , falhou nhi, 
evidcu.tomonl.e .. o ob,ircUvo :da· 'rcgimcn, ,isiJl, é, 11'ão. est.á. ahi, 
do modo preciso, indicado qual o Poder encarregado da pro-

.. 
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;di.icç[ó da~ .lei$ .. O •POVOJlÓde vàcillar quanto á legH.in:{idade 
. pe. UJri ou. d~ ou~ró dos. dqi~. agrupamel)tos, a lei ,deixa de f.el' 
' o alto e JDdJscuhvel pJCestJgJo que é a sua .forca·, e a anarchia 
·cónsl.ituciohal doininn a vida desse Estado. . . 
. , , ,.:.ral, ,é, .EX!J1o .,.Sr., Presidente.,da .Republica; a .situação de 
franc~,ano~mahdade,.em. que. se .. encontra o Estado do Rio .de 
Ján~z:o·, .. sLnãp.:O .. ar)ljlara o. P.o~or Federal pa,r~ ràstabehwer a 
ordem,. repubhcana,entre. os .Seüs .. orgams . pohbcos .. , . . 
,.,,,):>érí,tró qo)J;staqo não. ha solucão para .ó c:aso, que i~-:
rompeu precisamente de uma lucta~ que envolve o seu .. propriO 
Poder. Legislalivo,, .réu. de franca e insolita ,.parcialidade em 
fàvor ,qó. pa~tido, .Ciue . tem·.as suas .gracàs e que por medidas 
de arbit~io, .. 'se, ,que I~. perpetuár. i,lo domínio politico .. , . . . 
"""' .;iL:isselJl~l~a ;Legislàtiva do Estado do.Rio,,de.Jilrieirot :vem 
por 1sso. sohcilar ao,G.ovemo de V. Ex. que; no desempenno .. de 
.seü !l.ltõ ._manda~q cüJ;tstitücjónal, .adopte .. âs 1lJ~d!g~s. e .. ,prpvi
,denci!IS. ; nece~sar..1a~. ,par~ for\lranl!r .o . seu .. funcciOnameJ;lto .·o 
exercmw tranqlllllO e .pacifiCo de suas füncc.ões,. ameaçadag 
pelo .4 ~spotism(), do Governo Estadual e a execução dos actos 
emailad'os de. sua regul'ar. 'act.'ividadc, que como . Podér Legis- • 
lativo, na feitura de varias leis, quer como Poder. Verificador 
da. elei.Qão. ,pár.a .,presidente e .. v.ice~prcsidente ,do Estado. n() pro
ximo qúãtrié'rinw, o qual. expedlú,.diploinas aos 'clindidátos. que.· 
.os.,comicios eleitoraes elegeram e • q'ue . es'tão reconhecidos e 
proclâmados. · · . • . . . 

''I '•' o : • ·~ • , ' t ' ' ' ' ·~ 'i • 'o '• O ,. J -,, '• "' • ' ; <' • ' ' , o • • 

. • .~ Nictheroy,. H de dezemb'ro de 1922. :-Horacio Magal/J,ães 
Go1nes;. ~res_idente,.,...:.. Oscar Penna .f.ontenelle, .1'. Secr.e.tario . 
.;..:.. 'Edoard BaUard, 1 • Supplente, scrvmdo de 2• Secretario. · · 

• 1 ···o~· :- .. r ,, .. · ·1i ·;'- -•. ··'' " ...... 1 •••••.•• ,., • 

.. '·.: ,Exm9 •. ~r~· 1 :0r .. _;\rt]?,ur~, B~~nar,des,, Presidente. da RepU
bl.JCa..;... Can~Idato á. su~ces~ao. gove~namental. do ]!l~tagq . .,Ço 
RIO de Janeiro, por mdicacão de todos os elementos opposiCJO-

. nist'as c'qlliga~qs, que úesse.~stado se z:euniram • ~ni • tor§o do~ 
nomes. escolh1dos na convençao de 8 de JUnho, á successao pre" 
sldencial da. Republica·, .tive a honra de receber :o alto e .. digni" 
fic'ant·e mandato dé 'Presidente para o quátriennio de 1922 
a 1926 • . . , " : . .. , . . . · . . . . . . ... · • ' 
. Esse·s 'votos,. resúltànteà. 'de. um ,pleito em. que a pUjança 
d~~- forc~s ~l~,!tor.t~es op_posicion~~tas, POJ.!de lev_ar ~e vencida 

· .tod.lis. as artllnanhas, e .man~br~s, pas.tas: e~. pral!ca .pelos .man
datarws .do Gover~~ >ost:adual, ·foram apuratlos reg-ularmente 
pel'a :Assemblé'a IiegJslatwa, do Estado que, em·. consequenma 
dessa a)iuracão :e do reconheci'mento• a· :qúé procedeu, .procla:.. 
mou o meu nome como Presidente e.leito .. para. o.:proximo .pe-

. riodo governall)~~\!J-.1, r:confe;-p:~e a ... com~unic.ação: .. regim,ental 
constant~ . do QffJCIO que JUnto tenho a honra do env111r a 
Yos·sa Excêne·ncia · .. ~ . .. · ·. . . . . . . . . . . . .. 
.. . .. A'iiont.eco, poróm, que, 'no proposito criminosó de, peipe
tuar-sc nas posicões de Governo, o partido situ'aofonista. pre:.. 
_para •Umª. situação ,de.tacto ,.qpc .lho permitta, contr.a. a .ordem 
cohsqtúà'iónàl,~o., ~s·t,ãdo,,.con,f.ra·, à -~~çi.1ãO .s~b~r11na de, sua 
4ssembléa.J.egislaliVa ... e .qonlra .a opll'\IUO. publica empossar 
8~1.1:. ,gaf)'ciidl).~Ô, , de~rofad,à ,nq.~ ,.u~)làs, . emb!IXàQançlq ,'~ JlOS$0., .qo 
leg1hmamo\1te, eleito e reconheCido o perturbando a ·normah
dàde de)~'u.,êxorcicio .. , ....... , ... , .. · :.: ,. , ·'· ... , 
. ,. . Nessa~. pondiÇõos.,iJ p'ara. ·resguardo do 'minha autoridnde .o 
.d~ ordept j.uridica', .·politica. o .c~I~st.ituciqnal ciâ Esrado .. clp .. Rio 
ele Janeiro, tenho n honra élo solwiinJ' da suprema autor1dado Ç\o · 
'Y. Ex. as precisas .o indispensavois providénoias e medidas 
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., 
de. Governo qu'3 mo assegurem, a 31 do corrente, a posse •íJo 
cargo para que fui eleito r o. t.r.anquillo o normal oxorclcio 
das funccões- politicas e .ndminist.rativns que mo cabem,. nmea~ 
oadas, uma e outro, pelas dct.crminncões o netos do situncio~ · 
nismo. · · · 

De facto, apoiado na solidariedade que lho dá o actual 
Governo do Estado, esse situacionismo está praticando actos 
que lhe con,sintam, no dia .31 d!) ,cÇJrrente, impedir, viole~IA
mente, a mmha posse e o exercicJo ·do mandato que a eleu;i'io 
de 9 de· junho· me outorgou e a. Assembléa do Estado 
legitimou. , · · · · · 

Ao conhecimento de. V. Ex., como o. mais alto repre
·_sentante da autoridade politica da_ União-_ e r_esponsavel ])Bh~ 
ordem constitucionàl o politica do paiz, no conJunto dos Es~ 
tados que compõem 11 fam.ilia federativa, trago essas Olléor~ 

· l'encias, seguro de que não. me faltará, como .Presidente eleito 
e reconhecido do Estado- do Rio de Janeiro, o amparo de que 

' ·necessito do. Pode1• Federal, para empossar.;.me a 3f de de-
, zembro corrente. . · • · · · · . · ·· · ·. 

· NiCtheroy, H de dezembro de 1922. - FtJliciano ·Pires de 
Ab1•eu Sodré.. •· ' -. . . · . :· ·• . · · 

Assembléa Legislativa do Estado do Rio Ú Janeiro -
NicUreroy, em 5 de .s~tembrl? de 1922. • . · · -' ·· · . · . . 

Exmo~ ·Sr. l!'ehCJano Pires de Abréu Sodré. _;_ Tenho· a 
honra de communicar. a V. ·Ex., nos termos do art •. 200 • do . 
Regilpento interno desta J\ssembléa, que . em sessão de hoje 

. depo1s de approvado po1• vot.acão nommal o parecer da, com,. · 
m1ssão. especial eleita de ãccórdo com o art. 193 ·_do ,m'esmo 
regimento, foram V .. Ex. e o Dr. PauJi.no José Soares. do 

· ;souza proclamados Presidente e .Vice~Presidente do . Estado 
para~o quatt•iennio ;de 1922 a 1926. ·- . .. · . · · · 

. - . . ·-a . . ·: . 
. . Provalecendo"me da. opportunidade para congratular~me 

·com o Estado do Rio· de Janeiro pela· eleif;ão de. V, Ex. para 
tão elevado. cargo, tenho a honra de apresentar~lhe, .. J.>Or · mo~ . 
tivo de seu reconhecimento, _os meus respeitosos cumpr1mentõs, 
- Bo1•acio de -Maoalhãc,q Gomes, Presidente. · ·· · · . · 
· .Juizo Federal.da Secção do Rio de.Janeiro- Escrivão J, 
F. da Matta. · .. ' . . · . .· •. ·. , · · . · 

· .Justificação·- Doutor Horacio Magalhães Gomes. e outro, 
supplicautes; o Juizi> Federal desta.secção, supplicado; .·- .. 
. Aos dezoito dias do mez de janeiro de mi novecentos. e 

· vinte:·e dois, na .cidade de NictheróYi:.:ein_ meu- carto:rio, aútuo 
a petição que adumte segue, < •. · ,,_ . ·· . . 

O escrivão do Juizo, IoM Friiticiádo d~ Jlatta. 
. . ' . . . . : ' : . ~ ,-/', . ' . . 

. Exmo. Sr. Dr. Juiz Federal- Horacio MagaiMes Gomos 
-e. H~mero Brasiliense Soares de ·Piithó precisam justifica~ os 
. s(lgumtes factos: . . · ·· . 

·· · 1•, que ein o dia 17 do corrente ~ez, em o edifi!Íio da éa
mara Municipal de Nietberoy; reuniram-se os juizes de direito 
da 3' Vara ôe Nict.beroy, das comarcas. de S. Gonçalo, Nova 
Iguassú, Magé, Nova Friburgo; scib a presidencia· do desembar~ 
gador procurador geral do Estado do -Rio de Janeiro, para o 
i'im de, constituídos em "Junta apuradora", apurar- e expe~ 
dír diplomas -.as eleições realizadas em 18 de dezembro do 
am:w proximo passado para a· renovação da Assembléa L:egia
lativa do Estudo; 

·. 
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· 2°1, q~e essa' reuni ii"() eftectUOU•SC ÚS 15 bQraa do meneiO·• 
nado .a1a, . . . ., . . . 
. a•, que· as actas authenticas. das· eleições menciousidas e 
·as ·do apuração pal·cial não se encontravam em porlm• do pre
si.de~te ~a "Junta" ~ só a esta presentes foram ás 15 hm·n'l do 
d1a md!Cado porque estavam ellas no · cofre da Thesouraria 
do Estado,. que funcciona no .. edifício da Secretaria Geral do 
Estado; com: o thesoureiro respectivo; · . . · · . 

' ~·. que .. pelo presidente da .".itint.a". foram essas actas l'e
quisitadas, por offic.io, · á. Secretaria Geral do Estado; · ' 

· 5•, que 'logo em· seguida á installacão da "junta" pediu a 
palavra· o .Dr.· Horacio. Magalhães· Gomes c offereceu um pro
testo assignado por trinta e dois deputados eleitos á Assembléa 
J~egislativa ·_que leu e requereu. constasse da "acta" dos t~;a- · 
balJJos da "Junta:"· · .· · -. . r . . 
· . · 6', que o presi~ente da junta negou-se a deferir. o requ~- · 
rimento <lo Dr. Horacio Magalhães Gomes .e mais ainda de 
submettcr ao conhecimento .dos demais membi'Os da junta o 
l'eferido protesto;-"- acto que praticou violenta e desattenciosa-
mente,·- e de mencionai-o na acta;.. · · . . .. · ·· · · 

7.~ •. que·assim.os protestantes vieram a este juizo seccional, 
no·. mesmo moménto~ e requereram fosse tomado_ por termo 
o citado Ilroteato, o que .de facto se fez. . . 

,Por isso requerem os supplicantes que se digne V. Ex. 
de ordenar. sejam designados dia e hora1 com a intimação do 
Dr. procurador seccional,. em que possam ser juradas as tes~ 
temunhas abaixo ·arroladas e JUlgada por sentença seja en
t.regue a _.presente: aos supplicantes· exx? 'l · · · • 
Dá-se a esta o ',valor de 200$000. Termos em que. P. Deferi
mento. '-- (Assignados sobre duas estampilhas. 'de $600 cada', • 
federaes) : Horaci(J Maaalltães Gomes. . . · . · 

.. Nicthei;oy, ·iS de janeir'o do .1922. - Hinnero Brasiliense 
Soares. de Pinlto.- · · · · · · · · . . 
· · Rol ~Giordano Bruno·, Pirit.o, Adamastor Vergue iro · da 

·f!í·uz, Horacio .Guimarães Bahiense, Eugenio Faustino Machado, 
Altero do· V alie Silva. e Francisco Mari.a Esteves •. 
. · Drlsigno· o dia 2·4 do· corrente, ás 1:1 hora-Q. cm cartorio·,' 
· .Nicthcroy, f8 de janeiro de f922. -·o escrivão, João . 

'Ft•anc'isco da· Matta. . · . . 
· Certifico que em virtude da p~esente petição . e sou 

res,~eitavel despacho, intil!lei ao senhor. doutor Plinio .de 
}'t•eitas 'J.'ravassos, · na qualidade. de procurado!' da Republica 
nes!ã seccão, o 11s testemunhas Giordano Bruuo, Pinto, Ada
ma~tot• .:Yerg.ueiro da Cruz; lloracio Guimarã~s Bahiense, :J!)u- · 
gemo Faustmo Machado, . Altcvo do V alie . Silvll' o Fr~ncisoo 
~faria. Esteves, por .. todo . o contet\do desta ~esma pet1cão o . 

· designaoão do. dia e hora pat•a o fim requerido. Recusaram 
contra-fé;. Dou fé; Nictheroy, 18 de janeiro de 1922. - O 
officiál do juizo, .. 4.rtlmr l)~ttra ·de Andracle .. , · 

i 
AS8i~:0:1'AIJA 

. Aos vinte· e qu·n.tt;o dias uq mez do .i~urJÍt'O do mil. no\·c- . 
centos o vinte· e dots, nesta Cidade da NJCthero:y, c~pital do 
Estado do Rio de Janeiro. e em a sala das aud1enctas deste · 
.iuizo, onde se achava o MM . .iuiz federal, senhor. d~utor Loon 
Roussouliers, commigo escrjviio do seu cargo, ah1 pr~s~ntes 
·a~ ]\nri(IS Jfol' .~ous procurndot•r.s doutor~s Homero Bra~Jitenso 
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de Pinho Junior e Plinio de Freitas Travassos, procurador da 
Republica, foram inqueridas'. ns testemunhas como· ·segue~ Eu, 
Ospar do .Çarvalho, escrevenL~ ,iuramentado1 e.screvL ·~ eu, 
Joao Franc1sco ·cta· Matta, escrJVilo,' subscrevi. ·· · · · · · · 
· ·• J • tçst.em~nl~a -· Horacio · ~ilimarães 'B~hionse, bra'sileiro, 
residente nesta cldade, 'á rua VIsconde· do R10 ·Branco quatro" 
centos e cin'co,· com Vinte e cinco annos de idade; ·dactylographo, 
solteiro, sabendo· ler: ·e escrever;· Aos costumes ·nada ·disse~ 
Prestou afl'irmação legal e··sendo inquerido sobre a· peticão de 
folhas duas;· que" lhe foi 'lida' disse·:·· .Que estando .presente 
·assistiu em· o 'dia .dezeseLe do corrente mez, n·o edifício da Ca~ 
mara Muilicipál' desta cidade, 'a 'r.eúnião ahi · effectuada, 'ii sob 
a ·presidencia• do désembargádor Bittencourt•Sampaió, procura" 
dor geral' dó Estado, com os·:iuizes· de direito da·Terceira· Vara · 

· de·Nicther'oy, das· comarcas de S. Gonçalo·, Nova· Igmtssil;:Magé; 
Nova l?riburgo, para, com o fim de· constltuidos" em Junta 
Apuradora;' ·apurar as eleições realizadas ·em 18 de· dezembro 
do anuo -proximo passado pa~a a· renovação da ·Assembléa Le" 
gislativa Estadual;·· que estandn marcada essa reunião para .. as 
12 horas do··dia mencionado,· sómente .teve· infcio entre as qua
torze e quinze hO'ras do mesmo· dia; ·que· os· -livros ou actas· re
ferentes· ás ·eleições· supracitadas, ·não se' encontravam· em 
poder da mesma junta; tendo a testemunha ouvido commenta.
rios no recinto da Cama:ra Municiplll'a respeitô ·de estarem os 
mesmos livros na. thesouraria do Estado do Rio; que fimcciona 
no mesmo edifício' da Secretaria Geral·do Estado;· que ta'mbem · 
se sabia · entn ·os ·assistentes da reunião· ter · o·· presidente da 
mesma .. requisitado' os· ditos ··livros·' á· ·.secretaria· Ger.al,>·por 
isso que niío foram iniciados 'os trabalhos . da Junta á hora 
regulainentar; que• logo ·em seguida á· installacão dos· "tr.abalhos 

· da Junta,·· pediu• a palavra o -Dr;· Horacio Magalhães' Gomes, 
cjue leu um protesto assignado' por tririta· e dois i)andidatos a 
Depulado8 ·estaduaes e requereu· fosse ·o. mesmo consignado ná 
acta dos. trabalhos da .Junta; que pelo .·Presidente da Junta foi 
dit.o ao Dr o' 'Horacio Magalhães· Gomes, não ·tomaria conheci"' 
meillq dó mesmo protesto; ·ne!J! o f~ri!l-_çonsignar e!D acta e a· 

. despeJto de requer1~o· n~o o dar1!1 a.qec1sao_dos·dema1s mem~J'Q~ 
da·Jurtta; que depo1s ~diSSO ouv1u d1zer, nao .sabendo pC)rém SI 
o"fizeram, que os· protestantes iriam requerer· e.m J1..11~o fosse 
o mesmo pro.te~to tomado ·por termo. -: ·Re1nqumda pelo 

·Dr; Procurador da Republica, disse: . . · · · . · · 
' Que· hií.o viu ·as .. actas auU1enticas das eleições menciona
diis e as 'de !IP.Jiracão p~roial n!l salá .on4!'l se r~uni!!- ·a flire

·l'U~a Junt!l, · smao depoiS de· s~ !11!-ver, propa!11do . q11e os. llvrfls 
. tinham' :s1do buscados no ed1f1C1o . ·da< Secretar1a Geral, nao 
sabendo ·de sciencia P.ropria onde· el!~àíis~ .aQh!lv~rn· IIIItes 'd~ 
ou v ii' o boato· refer1do; que · de ~o1enc1a propria, tambem 
ignora· si · o .Presidente :da Junt.a . requisitou por · officio · as · 
lwtas antigas á Secretaria' Geral· do Estado; tendo, porém; o.u~
vido dizer no recinto que taFeousa · hãviá; sido .feita; que 
não viu o Dr. Horacio .Mag~lhães ·Gomes ler ti protesto· já 
mencionado; ma.s, apenas, fazer· entrega· do· mesmo ao Pre
sidente da Junta; que .a testemunha pód~ affirmar tu@ ·que 
a·cabou de referir, . .-por estar.·. presente,· po.r méra curiosidade 

. como· eleitor que· é deste município, no recinto odde se reunia 
a' Júnla· alludida, ·terido sido· no mesmo locp.l ccinvldado pe!o~ 

l·ustificantes DrB. Homero· Bllasiliense Soares qe Pmho, .para 
.esterliunhar: ··os· factos ·que asBistira em tempo opportupo; 
Nada 'mais 'disse nem lhe ·foi l>erguntado, !lendo encerrado.· o 
t. ·: • ! ', I ~ ; : ; • -, '• • 1 \ • I , , , , ,.. , • ' , , _ ' • 1 

' 
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.lcpoimento que lido e àchado conforme aasigna com o M. M. 
' Juiz, 'e. 'p,artd~. Eu,: Oscar Ju'_!iO de c~_rvqiiro, éscr\lvente jura
·ment~do; o. esc.rev1. Eu, Joao .E:~a~~w:p _da frlatta, esclP!vão, 
o i subscrevi:, -'- Leon, 1loussauhere. ,o.., Horacio Guimarães 
Rahier•so. - Jlomero Brasiliense: Soares de p:inho. ',..;.- Plinio 
.de Freitas Travassos. -• - , - · ' · , 

· 2" testemunha - F~ancisco Maria Esteves, portuguez 
!laturalízado, residente à rua Cüronel· Guimarãea, sessenta e. 
elncp,_ a!lti~o, nesta cidade, com quarenta e tres· imnos de idade, 
proprJC~arJO, casado, sabendo- ler· e -escrever, ·Aos· .costumes 
. disse nada. P.restou affirmação legal e sendo iuquerido ·sobre 

.. à petiç~o (!e fol}!as duas que lhe foi lida, disse: qlúl'no dia deze- . · 
sete d!l corrente mez · na aala ·das sessões da ·uamara Munict
pal' ílp Nlctperoy, reuniram-se os juizes de Direito da Terceira 
Vllrli' de ·Nrcthoroy, 6a das comarcas de São Gonçalo, Nova 
fglia'ssú, ~ova Fribur·go e Magé, ·para o. fim d<! constituídos 
en'C:Itinta Apúradoi·a apurarem as elei.cões real<zo.das· em dez
.oito:de deze'mtí~o :do ~nno~prpX:imo P?-Ssàdo para renovacã'. 
da. :Assembléa tegJslat1Va, expe~m.'!,o dtplomii.S de Deputados; 
que; cJmbora· convocâda éssa reumao para as doze horas da
quellc ·dia; sóm·ente · teve imcio entre a~ _quatoi·ze e quinze 
horas; que as actas authentiCas das eletçoes. mencionàdas c 
aqu~ljas. da apJ.!I'aQão par_oial' n~o: S(l encontravam em. po~er 
do pres1dente da mesma Junta e 1sto porque o depoente sabe 
de s'ciencia. propria como.· tambem. sabe qtie eila1:1 foram bU$
cadas, a a:Jgum Jogar pelo dou!-Or Desi4~rio de Oliveira, que 

· não· era membro ou parte da JUnta e QU•:l. as trouxa em um · 
carro· do Secretario Geral do 'Estado, o que t•ldo a testemunha · 
presenci'ou e attento'u sem saber, porém, Uves~em sido .as 
mesmas' actas I'eC!uisitadàs por officio 'á Secretl\ria;. que ·togo 

. em· seguida a installação e trabalhos .. da. nie~ma junta, pediu 
a palavra o dout"'or Horacio Magalhães Gomes a: t,rmdo. lido um 
protésto assignado por trinta à· dous candidatos á Deputados 
considerados eleitos, requereu coiistass'e o' mésnio da acta de
qu'ellês trabalhos; que pelo pre_;li4e!lte da :,j1mtfl foi indefe
rido ·este requerimento; não 1Jermlttmdo tamhem que se ma
nifestasse os· :demais membros a~· junta s'obrn o protesto q_ue 
devolveu ao protestante; que ass1m soube a 1e•t.emunha, vie
ram ·esses "ao Juizo Federal,· onde requereram !O!· se o mesmo 

·tomado por termo; ·que a testemunha foi ter áquella reunii!.J 
simplesmente por curiosidade e· s~m intere~se ~al' ordem ~1-

. · guma. Reinq~erida pelo ~ou~~r _procura~or \ rla Republica, 
disse·: que· 'd1sse · · s~ber de scJencJa prop~1a (!H~ as. actas em 
qucst.ão' "não· ·estavam em· poder do presidente •.ln. .Junta, por , 

. ter visto' o desembaJ;gador pro·curaâor geral do F.~tado chamar' 
o funccionario do· Tribunal 'da· Relação, de nor.ic Maximo, · e 

· dizer-lhe qualquer cousa que· a testemunha não wviu, t!lndo 
snbidd depois por Maxiri!O que a junto só se insta1I1.1ria de
pois 'que ·ell'e· chegnssfi,· pois ia hüscai' os llvros; que ~uppõe 
que os· livros levados .para ·a ,iunla pelo dout·ir DtJsideriO fos
sem os das actas por ter viSto o mesmo •lou tr,r entregal:;os 
uo rAferido deMmhargador; que ·não viu o dóutnr· Horaoio Ma- · 

· galhãils .Gomes 'ler o protesto referido, mas ap1ln:1s entregal:..o 
·ao deseiribargàdor CJ3Jtlencourt ·que recusou ·rcr:~'b~l-o. Nada 
mais disse· o noin JI!Je foi perguntado, sendo !mcerrado seu 

. depoimeilto que, lido e achado- conf~rme asn:;na com ·o 

. M. M; 'juiz e partes. Eu; Oscar Juho ·. de Car·valho, esore-
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vente juramentado, escrevi. E eu, João Francisco da. Ma.Üá, 
osoriVão, o subscrevi. '--- Leon Rottsso!ieres . ·- Francisco 
:Maria Esteves. "- Homero B1·asiliense Soares de Pinho. -
Plinio de Frei'tas Travasso. · 

3' testemunha -:- CHordano Brúno -Pinto, brasileii•o, r~· 
si dente nesta cidade, á rua Visconde do , Ri:l Branco, .. quatro. 
centos c cinco, com trinta e tres .. 'lnnos de idacte, solicitador, 

. sol toiro, sabendo ler· e escrever .. :·Aos costumes, disse nada, 
-llrestou afflrmação legal c sendo inquerido sohre a petição 
de· f~lhas <.luas,. que l•lle foi lida, disse: que ein o dia deze
sete do cOI·r!lnte mez, na sala das sessões tl~ r.amara -Muni
qipal de- Nictheroy, sob a·.presidencia do de~embargador Bit;. 
Concourt. Sampaio,· os juizes de direito da Terc~ir~ Vara de 
·Nictberúy, os. das comarcas_ de s, GonçalD, _ N1.1va · Jguassli, 
Nova Friburgo e 'Magé, designados pelo Prc_sídente do Esta~ 
do para constituídos em -Junta. Apuradora, apu_rar as eleições-

. para Deputados Estaduae&; expedindo os respectivos diplo~ 
·mas·; que-- essa reunião, embora marcada para áA doze horas 
só se realizou entre ás quatorze e quiníe horas;~que' as actas 
authenticas das eleições e de apuração parcial não se encon
travam om poder do presidente da junta o que. era .muito 

. commentado, facto do· qual se certificou a te~temunha porque 
-- lhe .foi narrado pelo doutor Octavio Mafra, memhro da junta, 

que. disse á testemunha ··terem. sido · enviado~ .~~ses livros. á. 
Secz:etaria _do Estado, porque ficavam lá melhor guardados; 
_que ouviu dizer que tinham· sido .requisitados eii''es livros do_ 
Secretario Geral, . não sabendo' .de sclencla proprla c que qe 
nh>da não haviam , chegado. á. Camara. Municipal,. erâ porque . 
estando elles no cofre' da thesourarla, a, chave 1h•sse cofre es~ 
tava com o thtisoureiro, que nesse momento não estava na · 

·· repartição;· que, logo em se_guida á. installa•.'ÜO da. junta, pe~ 
. diu a, palavra o doutor Hilracio Maga~llães Gi1mc~,- que tendo 
lido um protesto, requereu_fosse :o. mesmo con9ignado na acta 
dos trabalhps; que pelÇJ presidente da. .Junta fui. indeferido 
. esse requerzme11to e mlllS o que. em segu1da ,•equc~eu_ de _subo: 
mel ter ·ao conhecimento dos dernals membros da· JUnta o seu 
_protesto; que assim. soube a testemunhá, .por tror .visto, que 
eram os protestantes a _este que ~équererat~r Jasse tomado

. por termo ·o· protésto :· qu~ a testemunha asHistm a~s ~raba· 
lhos daquella ,junta sem mtcresse· c por· mrrn,.cm·zoszdade., · 
Ueinquerido pelo doutOI' procur~dor, da -Rep1.1bliêa, disse: . ~ 
qu~ a testemunha não esteve p~esente no ·l'e!)into .onde a re
tez·Hla Junta so reuniu, dm·anto todo o tempo.~dos seus traba-

, .lbos,. podendo, porém, afí'irmar que .n.a ocoasião em que o 
doutor Horacio Magalhães· Gomes lell:~ó ·já mencionado pro~· 

. testo, a testemunha estava presen~~.:= o que is'so pdde , ainda 
asseverar que, logo cm segmda o mesmo doutor Horac1o ·re. 
aucreu a,o Jwocprador gorai ~lo ~stad~_-, ·consultasse á ~unta 
sob1·o o mdoi'er1mento que este f!ZOJ'a--em mandar cons1gnar 
em ncf.a o mesmo protesto. - Nada mais disse o nem lhe foi 
perguntado, sendo encerrado o depoimento que lido e achado· 
conforme, asslgna com o MM. juiz e pár.•es. Eu, os·oar Julio 
de Carvalho, esCJ:evonte juramentado, lésorevf. E eu, João 
F~anclsco da Malta, cscrlvã_o, subscrevi., Leon Roussoulieres, 
Gwrrlano Bruno Pinto, Homero Brasiliense Soares do Pinho, 
,Pliplo do Freitas 'l'i·avas~o~. . . 

·' 

• f 
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. !,' lnsll'llllllllia - Adanmsloi' Vel·g·11eiro da C1·nz, ll!'asi
lt•il'fl,. rc•sidl'nl•• llf'."l.a cirlatlf', á I'IIU de São. Pedro nm·1mla e. 
:;o is. 1111111 vinl t' ,, ~I' i~ annos de idutle, propJ•iol.al'in, eusadn. sa
llf!Jifln ln!'·e PsCt'f)\'PI'. AoR cosLtlllles disse na.da. Pr·esfn11 ul'l'il'
rllllf;ão na fórma ela lei c inquerido snhr·r. a pcl.i•;ão rle follws 
dunA, f!IIC lhe foi lida, disse: Que no dia dezn~ete do COI'I'Cnl.t• 
llloz, 1'111 n edifieio da Camara Municipal de Nictheroy, f1.11 
cl'.fecl.l!ada enli·e as·qllalorze c quinze hor·as a reunião da Jun
ta npnrndol'a das elek-ôes de depu Lados, sob a Jlresidencia do 
])e,;emiJnl'l~ador .BHI.encourl.. Sampaio, tendo coíno membros os 
juizt~s de Di1•eif.o da ~rerceira Vara de Nicthoroy. rias comat·
cas !I e .Nont Iguassú; Nova Friburgo, São Gonçali) e Magrl; q11e 
os li\'l'os de netas eleif.oraes não estavam em podér do pJ•r.si.
denle ria .JnnLa Apuradora, l.rmdo sido por este pedidos ti Se.:. 
~~·IJir.l'in ~lo JMarJo; q1w os. llll','ion, supP.õ~ a fe~temnnha, po1· 
Jlltm-rlwtlio do doutor Des1derw de Ohvmm. nan -sabendo su 
c8se pedi tio foi. feito por officio ao secrel.nrio geral do JMa-. 
do; -.que, .logo. em seguida á insLallação I) os ti·ahalhos da 
;Junta. pelo rloutrir Horncio Magalhães Gomes foi rcqucridn 
Iicassn consignado cm acta .nm protesto que. Jcn,- IXmdn pelo 
J'll'CSiclenl,e da .J11nta sido indcfcritlo esRo J•eqtwdmonto o mui~ 
~c negado n. fa·zel-n constar da. nela,. além de não pormill.i ,. aos 
dnmais membros da .Junta tomassem conhccimrmLo do mcs-

, 11:0 pJ•ol rsto; ·- q11c assim o prolesLanl.n c ou Lms pessoas sr~ 
rtirigiJ•am a eslrJ Juizo onde requereram fosso .f,ornmlo JIOI' 
lr.l'll'IO o RupracHndo prole·sr.o; ,..- qno a l.oslemnnhu us,;i~lin 
a P.~~CS factos ,~1)111 que a taJ fOSSe movido por quaJqUCI' in-: 
l.nl'('~~r·. - llt!inquerido pelo doutor. procurador da nopublicn, 
rfisso: - Que niio tem rclucões com -nenhuma dus pn~~oas in
lr.•l·e;;sada~ e111 que fosse tomado por termo o prolesl.o J'oil.o 
J'r~lo doutor Hm~acio Magalhães Gomes c jú referido; que 
Jllll' mérii cnriosii:Jatlc ·achava-se llO rccinf.o onde se I'OUllil! !\ 
.Junta alhlrlirla r. ainda p011 mérn curiosidarlo acompanhou 
r. nresmo rloul.or Hm·acio" c a corJ•oli~ionarios dosLe a e:;l.e 
.Tnizo, presenciando a enl.rcga feita pelo diLo donf.or Horaci•J 
ao ·escrivão .deste .Juizo, do protesto alluclicio; -·que não viu 
c~t.e fii'll[os[o, nem. sabe quaes as pessôas que assignaJ•am. digo, 
JH~Rsons qnc o .nssJgnaram, lendo no cnt.anLo ouvido n donl.nt' 
ll.nracio ler o dito proles to perante a Junta· Apm·arfora cun
fol'llm ,i';í l'Of'CI'ÍLI, acJ•edit,anrJo, por iSSO, que um dos pl;ol.es-. 
tanl.cs fosse o mesmo rloutor Hot·acio; que pPdo- al'f'it·lnai' ctun 
ns nelas aulhonlicas c as de. apuJ•açãn parcial, ,i ti reff'l•idns, 
11.ão .Rti por não .lel-us ·vis lo no recinLo como pn1• l.o1· vbl n o 
(1esmnlJUI')l'ador pl'OCIÚ'aclor gorai do Estado, mandar h11scnl-as 
JHll' 11111 cohl in11n do 'L'ribnnnl da Relnc.:ão sem que no c•nl aHI.n · 
I h·r.~~H rim·idn. o me:;mo r:lcsombargadoJ• indicai· o lueal nnrln 
cllas dPvhun Sl't' lm~cadus; - q110 não viu nonhlllll ol'ficiu rlu 
Jll'n.,idnnll' ria J11nl.a J•eqnisitando as netas I'eforidas á St'OI'f'~ 
I aJ•ia .C:Cl]ll do 'J~~Iad~, qno. as declaracõcs quo .acalm \'a dn 
Jl!'oslnr sao a CXJII'Osfmo rln vm·rJallr., Lonflo n. testnmunha aq11 i 
c."IIIJI!II'ecidn a pcrlirlo do j!lsl.ificanto tloulol' HOIIIOI'O Bm~i
llf.mse 1-iiiUI'e~ di' Pinho.- Nuda ruais rli~sc n nnm llle rui fH.'I'
;.:tllll arl11, :;pndo PIICI!I'I'Udn o l't!quorinwnl n q11n lido o aeltado 
oonl'ol'llliJ assig11a cnn1 o MM. juiz e pur·ies. En, OseaJ• .TI!Iio 
•tu Ca~·,·allln. escl'f'\'f!llle )11t'umcul.ndo, . oscrovi. :r~ 1!11, ,.ron11 
J< I'U IW.1se11 da Mali a. eseJ'I v ao, subsct'OVI. Leon Jlol!sson I IIH'f!S, 
Ada11 m:; I o I' CP.l'f! 11 <' il·a da Cl'llr., IIom rJI'o Brasil i ouse Soares 
'lk Pinho, Pliniu do Freilus '1'1'1.\VUSS•JS, 

· s ....... :Voi.: ~r ..,. · 31 
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. AssignuLlO sobre c~;Lampilhu~ fcllerttcs do quati·o h1il réis, 
dai ado Lle . . · · 

Niclhei·or, 24 Llu ,jaiwiro de Hl22 c inuLili::>adus JIOr João 
Pmncisco lia MuLta .. 

CONCI.ll!l.i.O 

Aos cinco de abril do Hl22, faço estes nu~os conclusos an 
M. M. Jui~ Federal; Dr. Leon Houssoulieres; c .lavro eslc 
Lermo. . 

E11, ,Toüo Francisl'o da Ma lia, escrivão, subsct•cvi. 
Ouvido o Dr. procurador da Republica, paga u taxa ju

liicial'ia o concJ.uo. 
Nilhoroy, ü de abril de 1922. - Roussoulieres. 
Data.- Aos seis de abril de mil novecentos c vinte o 

<luus mo foram dados estes autos com o despacho supra. 
Eu, .Toão Francisco ela Malta, escrivão, o subscrevi. 
Vista - Ao.s sei~ de abril de anil novecentos o vinte c 

rJous fU\)O estes nulos com vista ao procurado!' da Republica, 
Dr .. P!inio F. · Travassos. . .· 

E eu, João FPnncisco da Matta, es~riviio, subscrevi. F. J, 
Nicthet·oy, ü ele abt•il de 1!l22. - J>Unio P. Travas.~os. . 
Data - Aos seis de abril de mil novecentos c vinte c 

rlou;; me fOI'nm darlo~ cslcs nulos com o despacho Rujwa. 
E eu, ;roüo Francisco da Mattn, ·escrivão, subscrevi, _ 
Jnslir.•a -- Aos seis de abril ·de mil novecentos c vinte 

l! dous junto a estes autos a guia da taxa que adiante se 
sllgucm. . · 

E· cu, ;roiio :Francisco da 1\lalla, escrivão, subscrevi. 
I" via -c .Tuizo Fcdéral da secciio do Estado do Rio do 

.• Taneii·o. . · 
Guia - Dt•. Homcio MagalhãcR Gomes o outro vüo 1i 

Col\ccto!'ia Fcdei·aJ desta cidade pagar sbllro a importuncil1 
de 2110~000 a quantia de $500 de taxa judiciaria da · acçf1o · 
de justiça que os mesmos movem fiOt' este .iuizo. 

N'ilhcroy, cm ü de abril de i 02.2. -· O escrivão, Jcnio 
F'!·mwisro da Matta. - · 

· N. 137- Róis $500, 
Pagou a quantia do quinhentos róis de sello de luxa ,iii~ 

d iciarin constante desta guia. . 
Collectoria Fcd~ral de Nit.horny, cm 6 de abril de 1022, 

-"" O escrivão, Estanislno S. T. Mell.o. 
(Inutilisarlns oito estampilha~ no' valor dc. ·12$2.00, peln 

rsrJt•ivi"ío .Toüo da Mntta, datas de a de abril de Hl22, em 
1Nilheroy.) · 

CONCLUSÃO 

Aos ~eis dc abril de 1922, faço estes a.ut:os · ccinc.lus(ls no 
)\f. ;-,r. Juir. Peclerul, Dr. Leon Roussoulieres. E eu, João 
Frnnciseo rJa ~laLtn, escrivão, snlbscrcvo. . 

.Tulgo por sentença n presente .i ustificar,fio para que 11 
IIIUSJnl\ produza seus lcgacs o rlcvidoB L1fícitos de clit'eilo. En· 
/I'l'l!IH'S ao in tm·css!Hlo sem trasladv, pagas as custas. 

Niclhet•o''• 7 de abril de 1•922. - Leon Roussoulii:rcs. 
Da la -· · 'Aos 7 de abt•il do 11122' me foram dados estes au· 

t.os ·eom o tlcspacho rctro. E ou, Joüo Francisco ela Mn:lta, cs-
1\l'ivüo, subscrevo. ·· · , -·· · .. , .. 
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Entrega - :E: i'tt!:o eulrnf:a dos pl'csenJcs autos aos jusli
ficanlcs 'Dr. Hot·aeio ~lagallliiu~ (1ometi l' outro. ]~ lavm e:'l,,l 
termo, J~u. ,João 'l:'t•an,.'.iMell da ·MaLia, c~eriYfio, tiUIJSt1rcvo. En• 
Lt•egue em 'i li o abril llu J 022 • 

. ;rui~o l•'cdoral dn Sccç;io do Jlio elo Jancil'o - ·Eilct·ivfio, 
J. P. clct .1/utta. 

PllÓTE$1'0. 

·· SupJJ] icnntoa, Dr, H o moro IBrasilicnse SoaJ•es ri1J Pinho il 
outros. 

Supp!icadn. o Juizo Federal desta Sccr,ão. . 
Aos dozosetc dias do mcz de janeiro de mil nnv,•rctüos c 

vinte c dous, .na cidado de Nictheroy, cm meu cartorio, autuo 
u poliçüü o pt•o!.eslo que adiante segue. - O escrivão elo 
Juizo, · Jot1o Francisco da Illat!a, 

Exmo. St< Dr. Juiz Feclm•al - Homero Brasiliense 
Soares do .Pinho, Americanq, Valentim Pcixuto, Cuatodio do 
A1•nuJo Padilha·, Ho!'ncio l\lagalhães Gomes c Oscar Ponna 
Fonlonelln protestam nos tCI'mos inclusos contra .a apuraoão 
das eleicií•cs estaduaes feitas po't· uma Junta presidida pelo 
Exmo. 'Sr. dcsembargadM procurador geral do . Estado e 
_composta de Juizes dr. Direito designados pelo Chefe do Po
der Executivo com os fundamenl.o's ahi ·deduzidos;. 

Pede-~ o a V. Ex. que.· tomado por termo. o protesto, in
timado dollo o Sr. desembnJ•gadiij' Bittencourt Sampaio, pro 
curador geral elo Esladd, so,iam os autos .entregues aos sup
J1licantes para os filis de rlireito, visto te1·. n Presidente da 
Junta se recusado a consignai-o na acta dos trabalhos. E. 
deferimento. Nitheroy, 17 .ele Janeiro do 1922. - Homc!'O 
llrâs-ilicn.w Soal'l!8 de l'r11lw. - Amm·ico V•ulentün Peixoto. 
- Cústodio dC Araujo· Padilha. -· · llm•acio ltlayalhães .Go
mes. - Oscw• Penna Fontcnelle. 

(Despacho': D. · conio rcqncr. Nilheroy, 17 de jancit·o 
lle 1022. - l!oussoulith•es.) ·. .. 
· Proles to: Os eandida·l os a Depul!lldos lÍ Asscmblóa I.c
gislntiYa do Rió. de Janeiro, que esta subscrevem, voem pro
tostar conL1•a a apumofio. geral do pleito de 18 de dczcmlwh 

lll'Oximo findo, por esta Junta, funda{]os na inco'nstiluciona-
idado de sua organização. · 

a) n l'IJformá oonslilucionnl de ·15 çle novembro dr J 020, 
lo i n. 1. 670, art. 75, declara que os magistrados não · po
derão' ser nomeados JJCrl'a cm·yo, CIIIJli'IJ(JO ou. cmn111isslio q11e 
11ân lhes. rompei ir JlOI' acccssn na moaistratw·a. «A dispo
siçilo conslilucionnl ti impN•aliva: «·os mayist1•ados não po-
clerâo SCJ' no·mcarlos». . . . . · 

Tt•at.n-sc ·no· c as Li c evidentemente, do uma com missão, 
· õ com missão J'cmuneracla '(lei n. 1. 723, al'l. 95, § 5'), cstl'U
nha por. eomplclo as que lhes competem JlOI' acccsso na ma-
B'istralura. ' 

. Dos caJ•gos de Juizes de Direito, dcnlro cu,ios membro" 
sii11 oommissln'narlos os .Tuizcs cln .Tunla .Apuradora. si'l ha. por 
nocnsso nn muglsll·allll'a, os desembargadores ela ro!uc1lo 
.(nor. Cou~L nrt. 7•0'); ... ' '' ' ... 
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fi) nn;; ai!J•ihuil.:oil'~ tlunl't~l·ida~ no l'!,ttler ,Twliciul'iu nfi<.J 
s•• t!llCuill.rÍt a . tlt! aptli'Hl' ele i!)ões. O l'PIO'i tlll~n. ad~•J1Lutlo no 
l!:~l.atlti, tln aecônlt• tllllll us. pl'inc.i}.Jios t!OHHtttn!:Hll~ac~ ·da 
Uniii11. ,·. u dt.• Jli.Kit•i'P~ pt1lillcns int t:JWI/rlt!ules,. tl1St1~'1111!111.1ll~s 
e hat·ntnnit'll~ (111'1. ·I" tia ner' Consl..) Ot·n. a \IIIICa all.i'l
l.tllii'Ú(I uonrol'ida ao Podet· .rudidtu•it.l \Jeln flcf. · Cnn,l .. , cnt 
nmlcria cle.ilut•al, t! a rJe decidir o' Tt•i mn1tl da nclncüo mn 
Fán dn recurso dn l'tílirlnde ou inv·nlidadc dnH clr.icões rnu
uieiJJaes, eni caso de conl eslat;ão (Réf. Ço~sl., ar L. 84, n. 12). 

Nem ><e ntis npponha que tal commtssao de apurar o rc
sullado das eleições para Deputados se pó'ssn inscrcv~r c~-· 
lt·c us que 'C comprchendcm nos · chamados podc1•cs unlll'!
cilo.~, não só pot•ctilc u respeito rlelln se enconlr~ a prohtllt
r.iio impcralil'a_ do t~xlo a;· que acima nos l'Cfcrtm~s, como. 
tambem por nao ~ct• tlaqucllas <JUC. se devam· constdernr cs
ll·ictnmenle nBcc;.snrias no exercício c pratica dos poderes 
expressos c enumerados;. 

. r) é ainda inconsLitucionai a cirgnniznçüd da Junta pot'
tlHC uu orgunizUt)ão do Poder Legislativo U· unica . nttt.•ibnit;ão 
rlatla ao Presidente do Estado, JlCia .flórma consl.itucional, IÍ. 
a de «Uiflltdar 1l'I'Occdc1' a cleirt1o · pam os Cai'(IO.v electivas elo 
B.~llldo.» (llef. Const. art. 56, n., 12). Essa altt'ibuiçiio aliás, 
clla sú .tem cn~e.io de t•xet·cer nn .prl•cnchimcnt.o de vagos, 
pu is a t•lt•i(IÜn pat.·n a .. ,•cnova~ãn do mandato de Deputado, 
fem dia prcfi·xallo 'pm lei· imlinuria. Sendo a indepl)ndencia 
dos .Potlerr." um. do8 pl'incipios cat•dinos .do rngimlln cnnsa-. 
gntdo tHl ConsLiluicão do 2'1 de 1'rwm•ciro' (nrt. -s7·). ·pela 
qual se. hão de modelar as organizações cstndnaes (Consli
lukãu· Fcllcl'Ul, · nrl. 0_4; nr.:r ~ . Const; do Estado, ·ar!, J O!!). 
uão ~c comp1·ehemlo essa ~tct•forcncia' do Poder Exccutivd 
na m•ganizni!:iio do Pode!' Legislativo· nn. qual incumbo apu-· 
I'IIL' a olei~iio e Yllrificar os Podt•rcs -do P·rcsidentc· eleito; 
anl.ol'i~at' a accusacão, nns crimes communs, do }>residente do 
l~Hiadu. e. nos rlc responsabilidade processai-o. sendo o jul
;.;umcnlo reifo pot• um fribunnl composto de IIJ.eputnllos o 
Dllsr.mbtu·.gadorcs, · cm .ntumoro igual. '.1.1ãn in~pm•lanlcs são· 
estas l'uncçõcs que, autorizando a nccusn·cão ou declnrnrHlo-a 
procodenlc, a Asscmbli!·n i!JSO tacto suspendo. o Pt·csidcnte do 
E:; lado do exercício de suas funccõcs .. · . · 

_ A A~scmblt1a consf.itu inlc. de 1920 encontrou como o r• 
~uus do up,uraciio geral das clcicõcs para. Deputados ·cinco 
JU~Jla~~ e.ol'l'c[(po~dc!lt.!Js ~o~ _cinco clistriclos, mu· que para 
;.s~ll ftm .n. Consttf.uu:ao .dt~tdH•n o E8tado,, <composl.as' ele jui
zc~ tutmtctJllllJS c de ·dn·ctto elos . rcspccl.tvos lonnos ·o co
marcas. 

·:'\ãci !h r ci.m I' indo,· pn1· mlil.ivos que só honrmh a magis
l:n!fura tlu .Estado,. um~ tal organização inl.eh·1Uncnto impes
s~•.ll, o legt;;Judur · JlunHncns~, esquecido diJ qut.J om um l'C

. guuen. de. l!Otlr.t·es diRct•iminarlos, nfio commcl.lora l.l'xplicil.a 
11 1'111 llllft!tçttumenf.e tal nl.ll'ibuicüo ao PndPt' Judieiat•io· dr~ 
f!l.l<' IH'ohthH·a n~I'S!.)lO nos .i<:~oí~e~ ncceHat• quulqur.t· cut•go 'cm
Jll't•go .ou en_llllllt~sno, Cl\111· não !'osso rlfl accm<so· rlc fJtH\. cm 
tuaf~\':n~ t:letloral, 8ó Cfll!l'erit•a ao .Prcsirlrmte·.'do Estado ·a 
III!IWUI li-111 IH~r(~ a clr.tçao; - CI'COU Ulll!\ ·,Tun(. A:J)Ul'UdOt'fl 
c~mr~o~ln de JUizes dcsi·gnados poJo Pirosirlcn!o do Estado, 
ll! ostdtdu POI' pessOa de sua i.mmcclint.a coni'innon. Os · mais 

. '• ; ... 
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elomenlarcs princípios do moral republicana 'repcllmil um 
tal absurdo. · · ' . .. · . 
· · · E' pois, inconstitucional a· Junla. Apu·t·ndora insliluid:: 

·11nin lei n. i. 723, de 3 de novembro d•) Hl21, pelos fundamen-
to~ sogu i nles: -

f" A rol'orli1a comi.Huoional de 1'020 n•o commcl.l.nu noi; 
jui,zcs 'ele dircilo n allri!Jui'ção de aput·nr el1!kõcs rmm Dotll.l• 
I. ar los; . . 
· . 2", A -rlifm·mn eitndu proliihiu nos magisl.l·arlo;; ncco)tl.nJ• 

. Mn'lmissão, cut•go ou· emprego Cf.IC lhes nüo comp<:._tit• !)flt' nc- · 
cr•S~o 1111 magisl rui ura: . · · 
. 3' l<'allecc ao Poder Executivo compctcncia para dosi-. 
gnar à ,junt:n que deve cxperlit• os diploma;; para a coustilui-
cáo do Poder Legislativo; · 

-:na inconstitucionnlidadc da ,;unia, decorre a nullidnde
rlos diplomas que rlln ven'ha a expediJ·, c· cm con~cquencin 
t.ambrm a nullidncle· das leiA, aclos c resolu,çõcs do ajunta

. monto que . com ·o mulo rlc Assembléa Legislativa t•esullar 
da rrunião dos cM.ent.orrs de _Ines diplomas. Entre os netos 
o IIli~ assim inquinados vislleralmcnlr. rhl nullidnde, C81.ãq n 
arm t•a·r:iío da olci~ão c vm·ifica(iío do poderes rio Pt·osidr.nl e 
rrnn rll'il.o ffit• ll:U'n n fulurr; qualrir.nnio r.' n Ir i_ rio orca
ml'nln r.ln ·necr.ila n Dr!spoza pm·u o rxr.rcicio scguini.J1, 

· CnnsirlioJ•nndo~sc ·Jegif,imamentc · elr.itos Dt~puindo.~. o.'l 
nhnixo nsRignados i'al'iío valrw seus rlir•eiioR polos mrio~ CJ1Hl 
a. flnnstil.uicüo o llR leis da 1\rpublica r dr, Eslarlo consn
grnm o t•r.quürom srja esle protesto incluído eni acta dos b•a
balhos. Ni>!ltlieroy, 17 de joneir.o de 1922, - Homm•o ·B,;o-. 
silironsc Soares de Pinho. - .Dt•. Galrlino do Yallc Filho. -
Dt•,; Alfr.edo Rangel, ·- Dt·. Eduardo Portella. -Dr. Eu
gC!nio. Cordeiro. - Gumercindo 'Portugal LorcLI.e. - Ar.o 
nnll!n Tavares. - Alberto ;l?rerlerico de Moraes Lamego, -- ' 
Amr1·ico 'rolcnlino Peixoto. -. Feliciano Pires de Abreu .!5o
dr•\. - Firlclis Siouaringa Scixas, - JoS<\ de Souza Lima.· 

. -· 'fhir.rs- Cnrdosó, - ·Cat•los de Sil .Souto. - Cuslorlio rir~· 
Arnn.in Padilhn. ·_:. José Anloilio rle Morars. - .TÍ'IRrtUim H. 
Nog·twira·dn (lama. -Mario T.,eifão Cunha. '-- Mosarl. Lago, 
-- Sndi ··co~ln Vieira. -. Anl.onio Joacruim ele Melln. - A!
liAt'l o s~mros rio Souzn e M~llo. - F.dgurrl Baliio, - 1\farin 
~fnf(alhiíoR Gomes. - .Tnüo Maria ria fioclta Vinnna. - Syl
vio T;t'iliín da Clinl>a. ·- Pauli no J. f'llal'f'R 'ri I' Snnzn Nr.!lo. · 
- Anl.onin Bmz rl11 Momrs Barlmsa. ·- Oscar Prmna Fon
l(:llüllc, - Oswalrlo ·Bnnt•lr·, -·.· Pedro L:ll'vallw. J.r.ile fli-
bril•o, - Mníwrl rir. 1\faiJ.os if'<unt•le Silva. · • 

Roconhrco :'IS firmas relt•o dr Homero :BJ•nsil if'nRr. Son
J'CH Pinho, - Dt•, Galdino' do Vnllo Filho. - Dt•, Alfrerlo 
nnnge(' . - P•·' JMuardo 'Portclla' - Dr. JDu,genio Cordeiro. 

Gumorc1ndo Portugal Lorol.e, - Arnaldo Tavares, -
Albül'l o .Fredm·icn do Moraes Lamogo. - Americo · Tolenti
llfi.Pci,xotc.. - .Ft•licinn~ Pires de Abreu Socft•(l, - Fidelis 
Stqum·nwa Srixas. - José C:c Souza Lima. - Thiors Cardo
Rn. - CU!'\OS de Sú Sonln -· Custodio di' Arau,io Padilha. -
.ln~~. Anl•:n~n d;•l\ln!·ars. ~ .. loaquilll 1~, NngiJOit•a cln.Gama ... -· 
.\lal'tn.J.•'Ilao C:tmlln. -. ~ln%1'1 T;n!w. -Sndi Cosia Vieira. -· 
Anlnn1ro .r~n{(llll1l di' ~!Pilo. - AIIH'I'In Sont•r.;; de Sn111.a rri\ICllln . 
.. :.JEdgard Balno: ...., l\Iario Mag-al-hiies Gomes •. _~ .Tofio Maria <hl . ' . '" --... - . ". .... --··-· 
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l1ochn Vianna. - Sylvio Leilão da Cunha. - Paulino .T. Soa· 
ros de Souza Ncllo. - Antonio Bras dCi Mornos Barbosa, -
O~cn,J· Pennn ·· .Fmll.encllc. - OswatrJo Duarte .. -. Pedro. Cor. 
valho Leite llihcit•o. - Mr.noel ele Muttc,s Dtmrf.o Silva. Em 
1 tJgfemunho da verdade. Don fé. l7 de ,janeiro do Hll22, ,_...,. P•J· 
dru de Mt•arcnaa 1'homn.:,, 

'fcrrno de protesto 1111 fôrma abâ ixo: 

Aos dezcselc dia~ do tr,r~ de. janeiro de mil novecentos. o 
vinte ··C. dous, nesta cidade de Nitheroy, capital do EsladQ d,, 
ltio dn .raneim e cm carloriu compareceram os Drs. Homero 
Br:l'lil it~n~es Soares do Pinho, Amarico. Valentim Peixoto, IJo. 
r·ncio Magalhães c Oscar Pcnna Font.cncllc c o coronel Custo. 
d.io lle Arau,ju Padilhu e r'l-quercram no mcrit.issimo j1.1iz fo. 
dm·al, segumlo n llel.ição que oi'ferecem, fosse tomado por tm·. 
wn o prot.c~to qne com csltl mesma pctioão c na qualidade do 
••nndirlalos eleitos rlcpnlndos :l Ass.cmbléa .Lc+.;:istntiva do Es .. 
:arln dn Hio di) Janeiro, formularam contra. a .imita apurn:dorn 
das nlnil)ifr.s J•ealiza:das para a·quclles cargos em i.lczoito .de dn •. 
wmhJ•n d11 l !l:.ll, cm :v iLude do Sei' a mcsma-.iunLO: rcput!irla in~ 
eon.;;l.il.ucinüal. Disse.ram ·~.úr.is-'que fariam valor os ,seus cJi. 
J•r.itos pelo modo por• que lcgal·ment.e lhes foram os. rn.esmo~ 
as~cgurndos c pediram que deste termo fizesse parte intcgran-· 
I t) o protesto CJIW com a pe(içii.o [)l'fercccrnm conforme ficou 
acima reféri'tJo. E de como a.'-~im o disseram l'iz lavrar o prc· 
sr.nt.e qno, lido e achado conforme, assig·nam. Eu, Oscar Jü. 

·I i o do GaJ•valho, éscrcvenlc juramentado, o escrevi. Eu, João 
Franeisco da 1\Iattn, cscrivii.u. o subscrevi c assiguo. - Homc, 
J'fl Hrasilicnsa Soares- de Pinho. - Americo Tolentino- Pcl· 
xnt.n. - Guslodiu de Ar'auj,' Padilha. -· Horacio l\Iagálhãe3 
C:nnws. ·- Osear Penna Fontencllc. Certifico e do.u fé que, 
nosla duLu fl em carl.o!'in inlirilei o procurador geral do Es:. 
I ado, cxcollentissin1o senhor desembargador doutor ]'rancis~ 
co Leite de BiLI.cncourL Sampaio ,Junior, cm sua propri~ ·pcs~ 
~ôa, por lodo o conleúclo Lia petição, protesto e termo; fica.ndo 
Jwm scicnto. Nilheroy, cm 20 de janeiro de 10'22, O escrivão, 
.foi\o Francisco da Mal. la. Xil.heroy, 6 de abril de 1922, Joi'lo 
Jo'mncisco da lllatta. Entrega. E fitco entrega dos prosentr.~· 
nnlos nos Rupplicnntes na pcssôa do Dr. Homct•o Brasiliense. 
Soares rlo Pinho; c lavro cstê tcrl11o. Eu, .,João :Francisco d:i 
Mal la, Ci;crivão, o. · subsct•r.vi. Entregues- em 6 de abril de· 
J!}'l•)' . ,;_,...,.. ' 

•' ' .; ; ••«•: '·. J 

. ' 

,•: 

Assomblén Lcgis·lativa do Eslnuo. do lUa de Janeiro. -
nr1r11;iio ll1.1s doourncútos cpc acoml,}aliharam a rcpresciílaci'io: 
. r, prol.n~lo nprcslml.a{ln :i Jnnll( Apuradora nomonda pcl() 

Pi·osidt!nlr. dn Estado pnra r·xpcdiciío dos diplomas dos Dcpn. 
lados: 

· H • .iusl.ificuçüo proccs~u.da Jlcrantc o juiz' federal tJnr·n 
JWO\'nt· a J•r.cusn do prott~Hto PDI' 11arlc d·u ,iunln; . . , 

IIT; proles to feito peral' I o o ,juiz federal contra 0 acto do 
Dr·. c•.hel'e clc r.olicin do Esmclo, imiicdindo- a cnt,t·ncta cl.õs De~ 
rutlld.O..·~ 110. odJfiCi,Q d.~ As§em!Jlé~ .Q!l:t NiibC!~Oy; · , .. -·. _ . 
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· IV, pn'rcccr da commiq:;fiu dos cinco, analysan_do a quosl.i'i6' 
· rln n11ll idade dos dijilomas e npt•csentando a lista dos Deputaria~ 

c!l i\ i to~; 
V, nelas publicadas no J01'1Wl do Commcrcio, m·giío ofricinl . · 

rln. n.ssemhlda, reconh.ccendo os Deputados· eleitos; 
VI, acta da sessão cm que J'urani reconhecidos c procln

mnrlos PJ•csidonto c Vico-Prcsidcntc do Esf.ado para o periorJn 
rio HJ1!2-1 020 os Drs. Fel irJif,no Pires de Abreu Sodré ~ Pau-
l i no José do Souza, respectivamente. · -

llio, 11 elo dezembro .;J,J '1022'. - Os demais documento~ 
Aiio actas da asscmblén rccla:Mnf.c, sob ns. V c VI, que deixam 
r!rJ ~cg11ir, por c'onst.nrem rln .Toma.l do ComnwJ•cio de 30 dr! 
.i11lho de t922. -A' Commtssãn rJe Constituição. 

Do St•, Ministro da J<'awnda, dcvolvonrlo os nutog·raphos 
das rro.•olucõcs legislativas, por havm· rlrcnrrido o rlr!cennio 
cnnRJ,íl.ucional. srm qur ,houvosRc ri St•, Pt•csirlrnlo rla Hepu
hlira ~anccionnrlo ou vr.l.arlo ns SPguinl.e~: 

· Qun nul.oriza a reintcgraciio rlo St·. Alvam Ft•agu l\lo- • 
rrit·a, no lo,gnr de agente fisca·li dn impo~l.o dc.consumo, ern 
S. Panlo;,c · . · 

Qno mall!la pagar• a D. Anna Borges Barata Rihr.iro, os 
vrncimrnl.os rleixados ·de rcccbr\1' por seu finado mat·ido, 
D:t•. Canrlirlo Barata Hibeirn, lcnlc da Paculrladc rJ() Medicina 
dn flio de Janeiro, · . 

A' Secret.aria para. o r.xp_ed i en I. e ela promulgacão. 
Dn S1·, Min.isl.ro da .Tmtiça r! :XIcgocios Tnteriorr.s, rcs

l.ituindo rlous dos autogr·aphos da l'CSalucão logislativa, 
sanccionada, que abre um crerlit.o especial de 4 :i03$3,22, para 
pagamento rln g•J•al.ificação arlrlicional a que t.eet)l direito oH 
'J)rs. Se1;gio Lorcl.o c Henrique Vaz Pinto. júizcs fcdemcs. 

· Archivc-so nm rlo~ autogr·aphns r l'cmettn o outro li Camm·a 
dos :Deputados. . · 

Do St·. Mini;;LJ•fi. rla Marinha, pt•csf.andn ln.formaçõcs fn
,·m•avcis t\ 'proposicíio da Camnra dos Deputados disponrlo 
~obro a promoção, ao pnstn. immcrliatn, rlos aclltnes segundos 
tenentes a.iudja.nles-machini~tos, - A' Commiss!i'o ele .l\In-
dnha c Gnerrn, · , · 

O Sr. 2" Secretario procede I\ leitura dns seguintes 

• oN. lt22 - 1922 

- A Commissiio rlc Leg·islnção o .Tustiça nfío vê motivos 
para se oppôr li emenda que o Sr. Senador Affonso Camnrg·o 
lltli'onvo of.l'crecr.r ao 'Jli'O,icc!o n. 5!1; deste anno . 

. Os minist.J•os dn Tl'ihunnl rle Contas cncontt•am-so. cm 
onndicõcs idenlir.as :ís dos magistrados com r•clnção nos en
lllll'gos c clcvei·cs Lambem com rospeil.o :ís rcsl.ricoõcs nu ap
plica~üo de sua. aclivicladc: por isso mcr0ccm :;er conservados 
0111 situação gr~ral, quanto :ís .compcnsaç,õrs ou beneficias eon
rrrlir.los pela lei. Assim. li Commissão r\ rir pnt·ncei' qnr~ seja 

.a rrl'erida rnwnrltt npprovada pelo Senado. · 
Do mrsmo modo o~ srr1·irlores rla Naç~o conl.cmplaclos l1l1 

nrl.i'g'O arlrlitivo conslalliP da emenda flrll nobro Senador, me
!'Cccm os hcJJi:fici9s dr) que trnla rJ Jl!'Ójccl.o. Elia se rcfero 
Jg:un\m~nJe a rnnitstt•ndti, . ___ .. 



' . 
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ANN,\IIR T>O f:igN,\110 

A CommiBsão é flp Jlnrecor C(tw Br>,inm nmhns. nppt•o\'nrlas: 
c esporá fJUll o Senado as approve, 

Snla da~ · Gommi~s<)üs, · 23 . do dezemhro !lü J 022 .. __;; 
Atlo/.pho Gordo, l'resirlrmle. - !IJI'Oill/1110 Monlorl'o, fielai.OJ', 
-:- Busnbio t/IJ thulroth', - . .llanoe/ Borba, -
PAIIECJln !lA COJ\!MISS,\n DE .TURTIÇA ~~- J,IWISLAÇ10 N. a.\13, llll 

1022 Á QUI' sg lllll'llnll O PSIIJlCEit HUPIIA 
. , ··. '' .' . "' ... . ' 

Ao projecto. n. 50, deste ~nno · fo:·um apresenlud,a~ dtl~S. 
emendas: ,u,ma· tor•nnndo oxtensrvo nos. mmnh~os do mnuslrJl'lo · 
J;ilblion fndr.l'lll o beneficio do que trata essa.· proposição c· ou
ft'a !!sclat·eccndo o modo de ser calculado o ordenado qo npo
sonl.ado no caso de contar menos de 20 anuas de serVIÇO. · · 

A primeira dessas emendas visa, como se y~. es:tabelec~r 
sil.naeão de iguàldade enlçc os membros do mm1sterJO publr-

'" eri e tts magistrados, .para o eft'eito de serem aquelles nlcan~Ja-· . 
fins pelo beneficio crendo ·pelo projcct.o. . . _ . .· 

Jslo, ·porém, não procede; att.endendo-se á diversidade de 
J10Rieãn dos funceionnrios dessas duas classes. O magist.rarlo 1\ 
t•.r•l't'tÍrl<\ rir. I'I!SLriceücs· no exercício de. sua acl.ividade; qur.. só 
podn se.: applieadá na administração da justica, no. passo ft'U!J 
" ntrmht·o do minislr.rio publico mantem·no seu cargo intei- · 
t•a libtwdadc de a•cção, póclcndo. ndvognr ou se occnpar dn on
l.t·nii rnistel'{)S J?~l'U que se s!nta mais jnclinado. O magistt•ado · 
l.nnt· t•espou~n!Jrhdarlcs espccraes que· nao pesam sobre os mom-, h,.,~~ th? n~il) is~m·io publico, como se pode Yerifica·~ na org.nni-
xnr,:aw JtHhctal'Ja federal. . ·. . . 

. I~ IJ da h i que resuHa o . facto de apresentar Íl nossa !c-. 
g·islaçuo Yarios dispositivos de excepç,ão em favor da mngis- . 
l.ralnL'Il, T!:' exactamente dessas restr·Jcçõcs, dessas. gt•andes 
responsabilidades e da wrduidade das funcções que. proveiu o 
pt·o,iccto ora cm· discussão, consubstanc,iando beneficio especial 
pm·~ os administradores <la justiça. ..· 

Nüo tí jnslo o procc·dentc que um favor >Cilndo cxr:Iusiva:.. . 
mnnlc !leia viela trabalhosa c osg·otanLc do I!1!18'isLrado se es-

, trmda a nul.ros sobro quem não pesam ig·uues responsabilida.;. 
dos rJ Iii o afanosas atlribuições, ·· .. . , 

· A ncceit.at;iío dessa mnendn é um precedente quQ coúcor~ 
•:·m•á fnlalmonlo pat•n a amplinr.ão de tal beneficio n lodos os 
fmwr:iorwrios Pt;Jbl icos, cm eur,Co cspnQO (ó\e tempo,'dc~~PJ}arc
ern\lo; dPssc modo, .o vcrcladon•o motJYo que dou- OI'Jgom. no 
pr•o.)ncl.o, / 

:mm taes !.ermos é n ·Commissüo de Legislar.üo e .T~tsU~a· do 
pat·ccet' que nüo soja acceita a ·emenda. • . · • 

.A s_egunda emend~ ol'fcreç_ida' :. é, como se disse, apenas 
cxphcaL1vu, procura cvrlnr. du~1das futuras a respeito da con:.. 
lagem elo. tempo. pw:·a a f!xnçuo do ord~nado n ser percebido 
p~lo mag'JSLrado, aposentado com: menos de 20 annos .de ser;, 
VIÇO. ··.;,·· 

Puroce (L. Com missão do Legislnr.üo c Justica que poder:\ 
olln sor ncceil.a r:om redacção clil'fcrente. • 
... · ~rn ve~ rio ~e di~cr co1~1q e~l.t\ nn· ~mendn, entendo a Com~ 
~!ll~~uu .flll<! .~"''a mnt~ r.XJ?Itctlu cun~i!J;Il!W-:'r. ~do dlo serviço~, 

J.r.c[_Ul.dn ~~ ~l1n.ca a do o[JI'O~Jtwlo .CO!)} n j;cgumt~: f~i~Ina,: 



·-

·' 

cSi con&ar ·menos do 20' annos do sot•vit[o publico, terá di
reito a . tantas vigesimus partes do ·ordenado quan.~os i'orem 
os uunos do dilo serviço:.. . · · 

. Sala das Com missões, I 2 de dezembro de '1022. - EttsciJlo 
de ,1nd1·ade, Presidente intol'ino, vencido. -Manoel BOI•ba.
ft•íucu Machado, vencido stlmentc na emenda do Sr. Eusebio 
do Andrade, - Mal'cilio de Lacenla, - .Tc1'onymo lllonteiro, 
ftnlnlor. -

Jl:M I~NUÚ! AO PfiO,TflC'fO 00 SEN1IOO N, · 5fl,. DE i 02.2, A: QUJl SE JIE
l•'ÍmE- O PARECEll SUPJt.\ . 

No -ai- L. 1", depois da palavra «:·egisll·ado~, intcr()lllc-so: 
«nu membro do ministo!'io publico,,· . 

!!tsti{icação 

QLHJI' na organização da Justiçl\ fódcraJ, QUCl' na Orgnnj~ 
-znt.:ãn 11a jusUçn do Districl.o .Fcdet'al, actualmente, como- an
l.igameule, os ,juizes c J'Cprescntantes do- ministcrio publico 
~r.mp,•r r. si. il•ct·nm r qui pn!'ados nn.q van I agons do seus cnt•go.s, 

· Altrt•ando-sr agora o vigéntc regímen das npo8entado~ 
t•in;;,· não lia ra~üo alguma qun jnstifiquo a dívcrsidado 1lo. 
JWOeoJor• em reln11ão. a uma oi1 n outra classe de servidrn•cs dn 
,ili:'iJÍI}!l. • . . . . 

, A emenda visa liinríter a 'igualdade nóLunl. - · 
. Sala dils sessões, 8 de. dczombro de 1'922. - EtMCbío de 

Andrade.. · ' · ... · · · .. . ' · 

Emenda no m•L 1 •: Iottrn a, cm vez do 
cnrgü~, diga-sn «de serviço:.. . · 

«oxorcicio no 

· .. Rín do . .lnn·r.iro,-8 do dozomhi'O do .1022. 
iJ/onteiJ•o. · : · · . 

J e1'0111JJ1l o 

. Ao nt•t. J." Dopr~s da~ pnlnnns «DÍstriclo Federal~ accJ•es~ 
cen!e-se «C 03 .mintslt•os dn Tl'ilmnnl de •Contits~. • 

OnJo 'con~icr: 
iA ri.. Aos funccionat•ios· pu)llicos e- magistràdos quo 

ainda so onr.onlt•em . na ol'fr.ct i viciado cJ •Que no 'cnt.,•nr 
- c·m vigor· a lei da despoza Jllll'it l!llri, n. 2.021,, de· ·::i !lo 
Jnneim cJQ. mcsrilo nnno, .i:í se achavam no -g·oso dos direitos 
qur. lhos advieram {lo rli5posl.o na lei da .dcspeza pn1•a HH I 
n. :!.3iíli, dn :u do dPzomlu·o rln 1010, Ul'l .. !)ti, no loi·nnl.ll :11; 
~r.u lrmpn de sct'l'it•n Ill'nvinoial ,011 csl.udunl Rel~in,.~>s~~~~··ili
l'eil.os ns;;pgm·n1los,·.Msi 111, co111o us demais \rnnlngr.ns conce-
rliLlaB no citado artigo; · . ""\ .. . . . .. 

' 



• 

Justificação 

. A emenda acima l1;illa da sur:Ínlir direilos gamnLidos pelo 
n rt. tm, da li !i n. 2. 35G, rio 31 de dezembro. de HJ.J o n fJllfl 

·' J'icar·au1 pr·t!,iudicados com o di~p_osto em a lei n. 2. 02.1; do 
r; de ,ianei!'o de 1015 . 

• 

. l!:ssn J•epuração ,iÍl foi vicl.oriosa no Congresso pot• occn~ 
sião de ser· vetado o orçamento para o corrente anno não 
sendo rept·oduz.ida no segundo oroamcnto. por se entender 
flUO não c1·~ ma teria orçamcnta.rta. 

•Salit das sessões em 12 de dezembro dcH02•2, - · .1(fonso 
Cmuw·uo. · ' · · • · 

N. 423- WZ·2 
A Commi~são de .Tnsl.iça a q~w foi presente a proposiciío 

da Camar•n n. 185, rlc ill22, que considcr·a do uLilidade pu
h!iea a Sociedade Editora da Historia. da ·Colonização Por
l.n;mcxa do 13t'asil, é de parecer que .a.J•csoluçãn da orrlt·n. rasa 
r! o Congr·tlSso dcye ser· app!'ll\'acla Jlclo Sr.narlo. 

·'Sala elas cornmiss.úes, :2-i de dezembro do 1922, - Adolpho 
Gordo, l'J'CSidcnlt~. - J!aircilio de Lacc1•da, Itelal.or. - EH-· 
sebio rlc ;lndmrle. - f'l'inen Machado. -- M. Bnrlm, -- Jc~ 
1'0IIlfiiiO Montei1·o: 

JlllOPOHIÇ:\0 D.\ C:AM,\llA DOA DEPU'I'ADOS, N. !Srí, DF. 1022 A Ql.IE 
Sll ltEFEilJC O l'AltEGim SUPHA 

O Congresso Nacional resolve: 

Art: t.• E' éonsidorndn de utilidade pllblica ·a Sociedade 
Edilnra da Historia da Colo~ização Portugucza do Brasil. 

Art. 2." E' concedida Íl mesma sociedade iSCJlQiio total ·cJn 
l.axa de direitos all'andegarios para a obra .que está editando 
donominnda Historia ·dr. Colonização do Brasil, a partir do 
1' J'nsciculo. 

Art. 3." novogam-sc as disposições cm contrario. 
Camara dos Deputados 23 à e dezembro de i 922. - Fi·un.; 

cisco da Cn11ha ~!achado, 'Presidente em cxcrcicio • .,...._ Coslfl 
• Rcao, t• Secretario interino. - Rodriyite& Machallo, 2° Sccro-

tnrio inlel'ino,- A imprimi!·. • 

O sr: Presidente·-· Cdntinüa a hor~ r.lcsliiJalla ao cxpe
rli·Jill e. .. 

O Sr. Jeronymo Monteiro -Peco a palavra. 

O Sr. Nilo Peçanha -· Per:o n palavra. 

O Sr. Presidente - 'J'r.rn a pnlavr·a o i:!J·, .TcronynliJ Mnn-
lnir·o. · 

O Sr. Je.ronymo Monteiro - ;'.r•, Pr·csillcnlr, unLes do co~ 
mcr,nr n minha oJ•nçiio, clrvo lcmbrnr u V. Ex. qnc cu tinha 
:l'icqdo inscripl.o hontcm parn fallnr na hbr11 do r:xpcdicnlc dn 
~cs~:io de . h o. je\ .e., p. or c. sl.n rnzão, nüo renovei esse .11. cclldl•, 
119m ~"Mr-.H.oi !.\ .).lt\11\Yl'ª ªln~o ~ J.llti.m.~ bo~n .•. Allót~d9!1~1,o, liO.• 



. SP.RS:\0 1\M 2\ J)ll DllZEMOOO nr. Hl22 49J.. 

J'oln1. nco nppcl!o que mr. fnz o St•. Senador Nilo Pooanhn, que 
l.rm rlr. I I'Hi nr· de nsaumplo urgente, Mdo 11 palavra no nohro 
Senndor pr.Jo nio de .Janeim. pr.dinclo 11 V. Ex. pnt•n nw con
eerlc!t' a p~lnVl'u dr.rJnis elo discur~o do S. Ex. . 

O Sr. Presidente- 'fem n pnluvrn n Sr·. N"ilo Pcioanhn. 

O Sr. Nilo Peçanha ( ') (movimento de attenção) -Sr. Pre-
·~ sidcnl.e, sinto que, om meio das dit'ficuld11des que nos asso

bt'l'hnm e· que nor·mnlmcnle deveriam forçar uma tregua ús 
~;uixõc8 polrl ica8 que nos dividl'm, cumprindo ao Chcl'o do 
l•:slndo o pt·imeiro exemplo, sinto quo cu seja obrig·ado a in
I.Pt'rompr.r· o silencio u que me tnnlto imposto desde· a ascensão 
do novo Gov.er•no, pat•a considm•ar menos inspimda nos in
Ltn·osses da Nação a ol'ientação com que olle vae caracterizando. 
os seu.~ neto~. ít par•lc o Jihello-CT·imo contra o seu: antecessor . 

. O Sn. Bli.nNAJmo Mo'N1'JWtó-Nuo f'oz nc.nhum libello; 
cxpoz o que encontrou, . ' 

. O Sn. Nn..o PEÇANHA-· E dahi o Jibello-cr·irno eontra o 
sou antecessor, que, dr1 passng·cm, devo dizor, J'az monos 
dum no u olle ·que ao credito publico, sobretudo não l.emlo n 
nrlminisl.r·a~ão indicado, desde Jogo, ·ás grandes medidas ca
pnzos d1) conjurar a CJ'isc.1; orienl acão expressa no ponto do 
visla· politico, por este estado de sitio, que se eterniza, Hem 
,justa causa, o que mal encobre, como acabo de ver, pelo f!X
pedionta lido na sessão de hojo, o sinistro proposil.o de intct•
vii• no Eslarlo do llio do Janeiro, ameaçando de morte a Fo
dcmção do .BJ•asil; por este projecto do imprensa que mui ila 
a liberdade de ponsamenl.o em nossa palria, c por· t'im .. por· 
rssn ocliosa licençn: para o proccs.so de um dos raros Dcpu
t.nclos opposicionistas, que nos restam, o i Ilustre Sr·. Macedo ,, 
Soares, ll que figura na ordem do rlia de hoje da Camara. 

Ao invés rJa lat•ga politica de clemencia que suppunham 
ltlcl~s aconselhada JJela c.ircu.mstancia .Politica, que consc?l!
clarta n ,paz, que· etermtnarJa o apauguamento du famtlru 
brasileira, quo unificaria o sentimento militar cm torno da 

. nova auloridaclc c .permiLtiria a taroJ'a ingente, quasi sobro-
humana, hoje, da t•ostauracão das finanças, eu vejo, ao conlrn:

. rio, que o espirilo de hostilidade domina ui nela o ambiente 'o 
que não lem bastado aos lriumphadores a J'esignação de 
quantos não acreditam ma·is passivei lutar. contra o GoveJ•no 
no Brasil, é proéiso inutilizar· os rioucos, qun, cmbom, .só 
com as armas da 'discussão, Ílindá. enl'renlam o poder· c· o 
arbil.l'ÍO, não tendo rluv,iclado o eminente Sr. 1\linistro rln .lu:l
lica cm affit•mar, hn pouco, em discurso publico, quo "a m·-

. dem niio se mantém por meio do sentimentalismos extempo
raneos, que JH'Oduzem o nsquocímcnlo dos dever•es cívicos, o 
amollccímcnto elos cnr·aclcres .c a frouxidão elas all.ns J'cspon• 
snbilid11des elo Oovtwno". 

Abstraimo-nos, Sr·. P!•osiclonlc, de cril.ícal' n tll'gnniznr;ã()
clo ministerio, a sua J'ci~·üo rnclical. sr. não nus idéns, o fJU•J 
seria:, talvez, um bem, mus no ponto de vista do reg·ionnlismo, 
do:; compromi~sos n das oslroi tezns . da campanha P,l'csidcn .• · 
nial, or!.mniza_t;ííú, quo tão súmento exprime a conliancn elo 
Presidente, t'1 certo, não obstante a evolução deste 'reg·imen, 
nos ullimos ·tempos, e que não vê mais nos ministcrios apc-

( •) Nilo (o i l'C\'i~Jo pelo L1l'ndor, 



nos a guarda e o conselho pessoal elo Presidente, mas no con
curso âas gt•ande$ aptidões a cooperação. do . todo o pnii na 
ollrn dinrin do Governo. · · -

Não disputamos,· senhores, nos partidarios da ordem c.! vil' 
·o commentario ou o desapontamento pela nomeação do p;e-

. JHJJ'al vencedor da sedição do julho para . chefe de Policia 
desta Capital;· elles, cm sua conscicncin, lerão sentido que 
osso acto foi uma retrogradacão, que foi um et•ro, voltando o 
11niz ao esjlirito da lei .do 1841; contra a qual se t•ebcllaram 1, 

llii Jll'ovincms de Minas c de S. Paulo, voltando atraz a Na-. 
. çi1o das conquistas libeJ•aes do 30 annos depois, e que a Ropu
·hlica consagrára, nas lições desse. eminente Ministt>o, Sr. Al
fredo Pinto. · ·. ·. . . · · 

Pela mensagem .fallou com uma autoridade o uma insus
Jleicllo gue nos· faltariam sempre o Governo actual, dizendo 
do qte lho antecedera, o que ninguem tinha. dito ainda, c que 
cu peço licença para ·reproduzir aqui e . sem nenhuma oujra 
manifestação, ausente e irrdefeso como está o cx-Prcsidenl o 
nnnullados dia a dia os seus actos em nome ria momlidado 
administrativa. . .. 

"Nos ult.imos tempos; a .febre de iniciativas gt•andiosns, 
nl.tingo n propm'cões surprohcnàenl.es, sr.m o nwnm· e:rmne 
das forças pnrn custcal~as e sustentai-as. Basta recorda1• quo 
nestes annos mais p1•o.1Jimos os omprchcndimentos, do diffo
rlmtos · orde~l~ consumiram, além rins rendas . ordinarias, 
mais de dons milhões de contos em diversos omprestimos ox
t er·nos, com l'e.~ponsabilidade de toda.v as . especies, alou ma.~ 
in.wlita!IW1lle (/I'OV(ISOS, . ~ . ' 

Infelizmente, todos esses recm•sos-cextraorclinarios foram 
gastos, niio -hmJerulo mais remanescente aloum para auxiliat• 
a prcmencia elas responsabilidades do momento decorrente 
do tle{icit que vae ser consideravol no corrente exercício. 

Todos os recursos cxtraordinarios rept•escntados pelos · 
omprr.st.imos externos de· 50 milhões ele dollat's,, nove milhões 
rstcrlinos, 25 milhões de- dollilrs c. as grandes emissões d1! 
n]lnlices, pa1•tc já emiHicla, parte autorizada :e prosa .a conl!·a
e'rr•~. Jol'llm · totalmente· despendidos,. nada absolulamrnlc, 
nncla restando do seu producto nem mesmo parti cont.inun1'. 
sm·vicos iniciados o· da1•. começo a serviços cimtraclados." . 

J~ coube no Estado de São Pau.lo, na. edição soguinl.o a ~s- · 
~as srnsacionaes doclaracõcs, accresccnlar.: "E' oxacto· qno 
com a Rua cxposioão o Oovm•no do Sr. Dr. A. Bernat•dcs quiz 
lllU1'0fil'. sem r.pn{usões passiveis c foi, pai•ece, a sua inten
ciio, n ponto cm que começam as· suas rcsponsabiliclndcs .. E 
nilo ha pm•quc ,consural"o. Ninguom é- obrigado li t•esponrlct• 
pm• netos. quo não pt•aticou c nem. a. solidm•iednde. ontrc go
Vl'rnos rln mesma cort•ente polit.ica poderia il' t.ão longe. 

Mas :eu não. vim, Sr; President.e, a -esta fl•ibuna ost.udar n 
silt,~aoiío finan.c~ira; esse exame ·YÍI'If'a ·s.r.t,~ ,tempo, e qunnllo 
_rlSI.Jvcrcm dcf1mdas todas as rcsponsabJhdaclcs o quando o 

· n~vQ Governo disser no paiz no quant.o· veiu .. o, que não fez 
nmrlu o Jl.l'f!flU?.Cl' ns medidas de salvaoúo publica .imperiosa-
mente cxJglflus. . .. < ' , 

O Q~lO rio antemão declaro é qun niío darei o meu voto :í · 
ag·gmvaçiío dr. irnposlos nem tí creaciio de novos· conlribuições . 

. l"alla-nos o direito de reclamar -esses sacrificiús no paiz: J'nl
tn-uos ~ 111ls e no proprio Governo quando disso nn sun mcn~ 
Rngl'm .maugural que sncriJ'icins sú scm"am rmiaitlo.~ unit!a 11 

c:cclusi'Va?llmltc pm•n fomenta~• a ·p11oduci;iio nacional na mrri.~ 
ltu•(la escala; om torla., as $tiOS mddalidmltm 

' . . .. '. . .. .. ' . . _, . ·- ··~ .. ~ --

-
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f~own lnxat' com rnai~ intposto~, ,i1i ~e lli•) ar.Iverliu, si ••S· 
nossos rn·oductos, J'or~as vh:ns da econ,uruia. naci.ouul e que 
IJHSCCIII Sll[J[Ji.IJ'I.a!ldO O mnxuno rle l'CSJSf.CllCJa, Hl t'Sft•~ IIII• 
)Justos não ~ão para desenvolvei-a, mas tão súnJetllo JlUI'll 
cobrir n polifica de saque" a que- se refere o illustt•ndo Prc-
sidenl~ !.lu Comrniss~o .ele Finan~~\ls} _ . • 

Como lancat' ma1s unposf.os, SI esses tmpoiitos, quando ·ex
cedem ú capâcidade Lt·ibutat•ia estancam a producçüo c vão 
e~Limülar a producção dos paizes. concurrentes? Nilo; não IJO'
dcrnos continuar a vof.ar tributações, emquanlo não reduzir- · 
mos a circulu~ão ar•Lit'icial do Estado, quJ uhi est;l: a cnc11-
l'Occr a vida ou 1;estringirmos seriamenli! u de;;pet.n publica; 
emquanto não ·'ostü•parmos dos or~amentos todas as cliculol
las da politica, ou;· para fallar_ com mai~ franqueza, cmquunlo 
ruís, Senadores e Deputados, nao · nos privarmos ela nossa PI'O
pt•ia rocleicão; emquanlo não r•eduzil•mos os nàssos proprios· 
su!Jsidios o .o subsidio d.o Presidente ela Repu!Jlica; omquautu 
não ub_olirmos as pro rogações remuneradas. · 

.'\.lnda itoje um orgão de .grande insuspeiçuo advci·liu: 

· -"A· lei dà Receita, j1t approvada pela Catnara, cu::. 
. g·lobudamonte, representa para a Naciio novos encargos, 

uu a agg·rnvação. do outros já existentes, abrangendo 
· Iodas as s.uas . actividades .e todas as suas necessidades, 

desde a agua c a luz até ·os· vestidos, os medicamentos, 
. ns !.ransportes c ns diversões. -Em fac o. de um· de('idt 
apavorante, consequencia de um máo s·ovet•no, que al'
ruinou as finanças do paiz, augmentou despl''Oposila~ 
t.lamcnte sua divrda, ·desvalorizou sua moeda, gravou as 
rondas; em face de tal ct•ise, que· a nac;ão soi'J'rc, pelu 
encarecimento. da .vida, resultando da inflação do mliio 
circulante e da quéda du cambio pela· baixa de preço 
do seus· productos, o augmonlo das cspecies .importa- .. 
das: om ·t'ace de uma situação extremamente grave, m1o 

· SI)· para as financas publicas, mas pam toda a economia 
. ht•nsilcira. a soluc;ã_o de majoração dos imj>iJslos, . essa 

.• famosa "coragem fiscal". das Corrimissõcs c c l<'iuari~;as 
· do Congmsso, não parece . que seja logica, nem justa, 

nem 1 producente. Atravessamos um momento cm quo 
as forcas vivas do paiz estão em plena desenvoltura, 
om que. não é. possível .entravar suri asconcão, sem com• 
promettor o futUro, e gravemente, portanto; em que o 
dynainismo oconomico exigi!' ia de. lodos os .govcrnant.cH, 

como dos governados, uma acção. conjuncla, o decisiva, 
· ·que ,Parece ~estar na i:ol'ot'ma do todo o appat·clllnm~nto 

admtnlstrahvp ,. . · · . 
Ao· cnvez dó protcg'cll' o trabalho, t'uvo!'ccet' o in

, conLivnr a produccão, onoràmos. essas !'orcas vi vus !111 
nossa economia, para ·cobri!• os g·asl.os, os dcsmmHios, 

. as iniciativas ruinosas," · . . . 
1\lus, senhoÍ·es, que hu n consiller•uJ' pot' · ng·ora 1' a dhni

nuicãt) do nosso JH'Otll'io tn·estig·io e u · sacl'ifieit• .tias· nossas 
fJI'Uj)l'l!I.S Jli'CJ'Oil'UflVUS, · · .. 

:Ao conlrm•io da doul.n opiniiio qUI' vn,iiJ noii !JIIl'CCl!l'e~ da 
illustruda Commissüo do Justiça da Cnnmru, ltottllllll puhli
~~ado; que considel'a "cowo (tira. drJ tnu:stão wío podei' o Ptw
lamen/o en!1•ar ua 'iiulayaçiio da pruva" contra o DcpÜI.udo, cu 
llen§o rruq !W !:os·inw!l dn ~o~~n Col,l~li_[u ir;üo, quo ucuJmrnu 



cxcecloU neni inesmo n da Hepl11Jlioa Argentinà, aliás tãó 
1tvani;ar.ln como u nossa ·ua doJ'csu do privilegio parlamentar; 
no rogjmen da nússa Constituicão, .quo confere a immunidacle 
em todos os casos ele infracção penal, por mais. g·ruvos quo 
.~c.jum, · oxcep!.unrlos apenas -u J'la.s·r~npia pot• ~rime ina:J'iun
'ravel, llO r~g·unen ria nessa c.o~Slitmcuo ·-:-.l'Oj)llO,- :\Q Par
lamclllO n par da (u.ncçao pollt1.ca~ CD!IlO dmn out~· ora um do~ 
illus/.i'CS membros rlossn Cmmmssno, mcuml.H1 o axame tio JiC
dido ele Ucença c tias peças que o justificam. 

Nem .ele outra manch·u so ]JOderin comprehcnder ou in
lorprctar ·a nossa Constiluicão, porque si outras ConstiLuicõcs 
protegem os cons·rcssislas em suas palavras e .ac!.o.~, no e:rer
cicio elas {uncçücs l'espa.ct'iVlts; si outras S'ó os protegem cou
tra a prisão c isso dm•ante a ,Yes.~ao lea·is~aNva; e si outras 
defendem os seus Deputados conlra a Pl~tsa.o e ~rocesso, mas 
súmenle dm•ante a sessão, como prot.cndcr rcstrmgir a nossa 
prerogativa, si n Constituição no art. 20 prescreve que os 
Deputados e os Senadores, desde que fivm•em l'ecebido diplo
nws até nova eleição! nüo poderita ser 1il:·esos nein p1•ocessados 
criminalmente, sem icença da sua Cmna1•a. Nenhuma ·consti-
tuição foi tiio longe;·. . . · 

Não sOu doR que entendem, ·Sr. Presidente, que o repre
sentante da Nacüo, ·culpado de um crime, esteja superior -ás 
lois; que o Congresso, para garantir as immunidades parla
menlares se possa convr.rl.or em um tribunal judiciaria, usur-. 
panda funê'cões ele outro poder que a Const.ituioüo creou; que 
}iossa, .na defesa das prcrogativas que n'ls cobr,;m, J'azcr da· 
Jmmunidadc o salvo conduclo da impunidade. . 

Na 1Inglatm•ra, paiz cm que o Parltmiento é soberano e que 
historicam~nto levou mais Iong·o que oulra nação qualquct• o 
privilegio das ·immunidades parlamunlarcs, o bom sonso vem 
}Jouco a pouco rcslabeleccndo a melhor doutrina. O .Parla
mento, é certo, exerceu sempre · nlli o mais discricionario · 
110der, punindo violencias, vexames c aLtentados aos seus 
membros, ai é aos seus criados e á sua propriedade, 

O velho osladisl.a do Imporia, St· .. Cansansüo de Sinimbú, 
cm discurso proferido a 7 do .iunho do 18511, estudou com 
uma olevaçüo som par esta questão. Si a propriedade de um 
l'Cprosentanto inglez, recordava olld, era invadida, si lhe cor
tavam as madeiras, o criminoso tinha infringido um p!•ivile-
gio do Parlamento, _ . · . . · 

O primeiro decreto expedido pelo Parlathenlo ins·lez na 
defesa desses privilegias data do .reinado do Henrique VIII, 
em J5j3, quando· se deu a prisüo· do Deputado Jorgo Ferers, 
do ordem das Justiças. do Jogar, ao penetrar ollo em sua Cu
mura. Foram dadas ordens ao port.eit•o para que , trouxesse 
da prisão o Deputado mas o porteiro· lá .t'icou. tambem, obri- · 
gane! o a Gamara a fazer cheglll' ,:'à··sun presenca o Sheril'i' do 
Londres, o carcereiro. e todos ·os. ':accusadores do Dopulac)o, 

· mamlundo Lodos para a prisão,· com o apoio dQ ·Rei, . 
Nu reinado seguinte ·om 1575, re[Jeliu-se caso identico 

c mais 'grave ainda, porque não ·roi em defesa do Deputado 
111u~ do creado de um Deputado, um certo Smilo. E da h i por 
diunto m•am recolhidos 1\ Torre de Londt•es todos quantos 
al.lcnlavam conlr11 os privilegias dos representantes da Ingla
terra. E tanto so abusou deste podei'. que. homens improbo8 
e desrogl'ados iam buscnt' na reprosoritncão nacional um asylo 
invioluvcl que os punha uc01:be\a~os da aeçllo da justiça, 
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Mas, a reacção foi-se o/Jemndu !lOUco n pouco e redu
zindo diá u dia os~cs privi cgios no~ reinados de Guilher-
me UI, de Jorg·e II c Jorgo nr, sobretudo. · 

A doutrina quo Vingou dahi em diante nm todas as Con
HI.il.uil,~ür•s /• a que condcmna Blaclrslonc, isso é, a flUe o Par

lamoulo eleve examinar sempre o fundamento das nccusacões 
J'oiLas ao Dopu~ndo ou ao Senador, e negando ou concedendo 
liconca impctrada clle concilia a garantia dtr immunidude 
com as extgencías da Justica. · 

A doutrina. t.riumphanlo cm todas .as legislncúos esclare
cidas é a que o Pat•lnmento examine sempre a questão de mc
l'ílís. Jules Grevy tão moderado sempre na indaga'ção desta 
muLet•ia dizia, estudando os atlcntados do junho de 48, em 
.Franca. · · · 

"A assembléa não púde resolver sobre o assumpto 
sem tomar conhecimento . dos fundamentos jurídicos <la 
accusacão e dos factos que deram. origem no processo. · · 
E' . il}dis.Jlensavel examinar si. a accusac~o é fundada · 
ou st nao procede de um sentimento apatxonaclo"." ·• 

A luz desse crilerio ú que as logislaluras francezas l'IJ· 
.solveram no ultimo seculo, f.odos os requisitarias para pro
cesso dos seus representantes; · . 
· Tt'arieux poz a questão nos seus vet•datleiros. termos, sem 

os excessos (lo um .privilegio úclioso ·para as democracias e 
sem a renuncia da pt•erogal.ivu parlamentar diante dos abusos 
do Podt1t' Executivo, · 

E' esta a li~ão ele 'fmrirux: 
~ . . 

.. "A inviolabilidade pal'lamenlnt' foi cslabcleclda, 
não se possa duvidar da sua boa fé, é preciso acima 
da nação como mais ainda pura garantir o exercício do 
seu mandato em proveito da causa publica, reunida 
mais ii fnncçiio que 1í pessoa, e Leve por fim o rnter
esso de t6dos, POI' cril.crio o desempenho de nossas 
nttribuicões . sociaes o por limite as nossas nccossi-· 
dndes politicas. · · · 

Nilo basta, diz elle, que o pedido pat·a o JJroccsso 
se revista. de todas as upparoncms do seriedades e- quu 

. .. não se possa duvidar da sua boa fó, é preciso acim1i 
do tudo que e !lo implique a · indiscutivel ncecssidadu 
elo uma repressão lcg·al c a 1mperiosa obrigacüo ele 
sacrificar o inlcgriclade ,do roprcsonlacão nacional". 

No pedido pnrn processai' o Sr. Deputado Macedo Soares, 
ó eviclenle a inlen~ão · do arrancar a sua cadeira um dos 
seus membros da opposicúo ela Camara .. Esse processo é uma 
b11ixa vingnn~n polilica c as tcslcmunhns que depôem no 
summal'io negam os depoimonf.os prestados ·no . inquerito, 
sendo quu uma dollus nffirma que o assignou sob a pressão · 
c o lcrror do punhal. 

Do que se accusn o Sr. Macedo Soure.s? Sabei· do que 
se it~· passar? Honve nesta cnpilnl quem não o soubesse~ 

O S1·. Macedo Soares é nccusnclo elo cumplicidade, mas 
!Me, Srs, todos quantos Cl'iminalistas tllem estudado a par
tieipaciio possivol, c cu ainda ltoju pala manhií ,passei em 
~·eyj~la os~a nut,orjgo.~l~ ~ue hº' g~ mmo~, illll§l.l'~r.ªt,U O§ ~C· 
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bal'cs da CUIJIUI'U, - dumillt! ·''' rli~elli'Sfl tl~ erninrnle .iUI'iH
l'Oll~Ull.o e JHll'ltllnl.'lliaJ: AmpllllOJ)hru de t.urval!ru, quando 
,~e twtliu Hcenca pat'l\ processr~r· .l~'r•ancisco Glycorw, o gran
de repuhlrcano o que tanto .tn!lu a no~sa gt•nnrlo , su.ur.lndc 
aos ~~~l.imulos •.lo nnsso pal.r'Jf!I.Jsmo. Gnrrnud, dr~ _que a 

· coopcJ•açfí,i tlero sct· manit'nsl.,a . )lO!' um acto· po~trtvo fie 
unl.ie que uinsucm Jlussu ser HJCI'l!Jllllado .vor e_ssa mrrucçao 
penul pelo 'í:ló •. facto de ter.-se a):lst.ulg de tmpcdtl-a. :~ cum
plicidade neg·al.iva·- por ~opmv_!lncm - ~iío .. ó coustgcra~r~. 
~omo um nrodo de coopm·ttcipar;uo de deiJcto, que nuo lt11 
impedido quandn devht. sci"O. · . . . . 

Assim, aquellc que para t'avot•ecer . a perturbauiío de 
um ct·imc não _o prcvcnm 'ou niio obstou cm sua exccucão, 
11 uuntlo- porl ia J'azei"o, ·é sem duvida moralmente inculpado, 
.mas nfío p1.ídc _ ser ~onsidera.do cumpliçc . de umrt infr~cção 
penal".-. · ~nlao c.rluu-se. amda Ross1 quanr:lo cscre~\.: -· . 
a conscwncm e JogJCa · esLao de accm•do . quando se ai I n·mn 
que .. o· concurso negativo júmais pódc set• considerado 11111 
.aetâ' do cumpl,icida~l\ · c J?Ol' fim. ,repetia-~~ Caprara, ensi
namlo: a· conmvencm cons1ste cm guardar SJlencJO sobre um 

·tleliclo . que se sabe vai ser commel.l.ido, -.por um oul.ru, e 
não dehunciul-o á sociedade- c deixai-o assim se consumrm\1', 
A h i júmais ~e cncuntrarfío os caracteres da cúmplicidadc, 

O deputado Macedo· Soares podia repetir qos seus Jlares
n que disse o DeJiULado e grande· cscriplor Louis Blannc á 
Cumut·a Francr.za em Pl'Cicesso·· iclcnlico: ·· . · : · 

"0.1 factos 1Útblicos rt os factos jttcliciaes tle-vem estar· ·u·11i• 
dos !W mesnw debate; não hw mn•ftomem honesto itiW .'IW 
{wulu de s1w eonsciencia não veja que o ·q1te. se que~· ·a.lfi·n• 
rrir cm. ·m.inr não é o cttlpado,- não é o .criminoso, 11tt1s u -inimi-· 
(lu, u !tomem ·politico", - · · . 

f:irs., o que se pretende. nesta ·Jiccnca parã pJ•oc.cssar o 
Do pulado ]\[acedo Soares e quo o Governo vai. arrancar uus 
Srs, Qcpulmlos r\ interromper uma. tradição _do paiz; eu 
1lissc uma Li•adiciío do paiz porque a Constiluicãu do Jm
perio cercava os representantes. do povo· das mesma$ g'a-
raut.ias da CousLituicuo da ·Republica. . · · 

O llnrlamenlo da Monarchiil conhecia os fundamentos da 
accmsáçiío nos Deputados c aos Sénadorcs, .c recusava sompt·o 

_ a liccncn, lodá vez que o processo -não se fundava !la vor-
daclo c na justica.. . · · · · ' 

. Lôde Q parecer de· Zacharins de G6es e'Vasconcellos ·elo 
· ::!8 do Maio de 185(1, no· parecer do Dcpulad~ Pinto Pucca: 

· "Qualquei·, porém, que sc,in a váriccluclc , do· upi
niõos. sobre .. a matcria, Ut!_1a·- idéa .que pnreco ~UJieriot• 
a Jolln lluvtdn c contcslacuo, vem tí sct• - que. a Ua
r~ara sem cuja ordem no!lh~ll} do,s seus tncmbrus,, 1i 

. nsta do art. 27 da Cous~JtUJcuo, pódc sct• preso, IJ ri 
qLW!ll compete, poJo ar!.;:-, .28, docidu· si o processo ur. 
gamzado .contra .um DepüLado .. rlcve conLmllJlr.' o soL' 
cllc ou não .suspenso do .. e~et•cicio das ~i.Jas funccões, 
tem necessarmmenle o dn•o1to do .npreCJar esse pro
c.es:;o em seus funclament.os o ·com t•clacüo aos motivos 
o~lun~ivos ou occullos que n . tlctcrminaJ'Ulll. , , 
· O juiz que 1'út•ma a culliu a um membt·u ·rle Cu

maPa p6_de; sciont.e. e caprichü.~amcnto sob a pressão 
rio cspJl'!(O qo ]llll'll\lo ou· sct•vmdo no plano do. quem 
qum· que Sl'JU,_. dosvull' um. Dcputndo ·chi' sua Oumaru, 
cnwlvl.!l-u 1.'111 um Ill'UCCStiu' ubs'olulumonlu iujusl1.1, 

1.' 

' 

I 
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. mu~· laJ~lll•lll· ,., · JjOssi\;,!1 LJUO nn nuseneia de nwUvo~ 
de~su uJ·dew, sr.•rn mi\ vonl.udr cnnlru o. Dctiulado, o 
juiz .tlol pJ•ocesso po'r érro rle inlellig-encia 11 que lodus 
csliio su,icilos, u'u pot· -qualqueL' outro' motivo, apt•ecil! 
mal os J'aclos · e as provas e l'ac.a da lei· ao caso· occur
rcnle urna npplicar.iío que po!· não Ml' l'ructo da op
pressiiu IJ. do capricho, nãu deixe de -SI.'l' offensiva da · 
lei ó r~os..'diroi!os 1.lo JJepulnúo. ·.' • · 

.. -Na' primoim.~-conjuncl.ura, · a al.l.rilmi<;üu que a 
.. Gamam .r cm ~do ,iulnr sua propria ílignidade, na inde

pondoncJn rlc cada um de .srus membros, lhe dá' c sem 
conl.rovor,sia . direito ele- proteg·cr · o Dcpulado, pondo 
tcl'mo · ao'1ll'O_cesso;. -ou mandando-o JH'oseg·uit• sem sus- · 

·. p_ensãp;,dris funcçõcs. legislativas dt! !]lembro nro~un
. ·~CiUd(J:; :Na. Sf}gunda · hypolbeS!), .·O du•eJ[O rJo _l'eiiUZll' _ 11 
. üun_lll'U· ao seu wrdadon•o c. JUs lo ·valor uma llnputar;uu 
inoxacfn ou ·exagerada que se tenha feito a qualquoi· 

· - · · ·do seu·~, inenibros, po1•que. sendo certo que, om . vil·tudc 
tio· iminunidado consagrada no. m·.t. 27 da Constitui cão, 
nüo· .pótlo" júmàis. e Deputado, fóra dó caso de flagrante, 

·cte.liclo. de pena capital, sor Jil'Cso ·pot: autori~aqe · ai~ 
·· guma. s!!rn _ordem ·de sua. Cama r a-, que tom o dn•ello de · 
r_leterminar .li prisiío .de um do seu~ memb!'OS, J?Oio que. 

' lhe compele a· facttldade . de avalmr sl)bstancialmenlo 
. o met•ecmleiilo 4.os autos,· c· decidir qual o ct•imc, ou 
· <tuacs. ós -cJ•imés êommeltidos pí•ccisamcnf.e poló Depu-

.:. ·_.tado." .. ' · . . . · · . · · -.. 

, ~l~sé -.AÚI.oníu Sara'iva, .SU8lcnl.ánr.lo o parecer_ ele. Zacàrias 
tio {Júcs, 'úCCI'escenlou : !~os. Parlanientos •que cntt·cgam- a' pro

. cussc!S o~ se1,1s · J:cpl;cscillan\es, sem examinar . as proyas e 
· ·'JH-!1'. mqiJVos pohlJCü's,' se; dissolvem." ·· · - -

... ·::s(,i'hlloros.,o C011grcsso neste res·imen linha illusão .ue que 
ei;ÍI-·ÚÍtui Cãnui.L;!I.or.~amcutaria:· Essa . illusiio cllc a perdeu; 
llllrli Jriais,"os, OI;(rimentos; em: ultimá· analyse, lhe pet•tcnccm;· • 
rnslava-lhe·. n- prci•og·at.iva ~em nome ·da, qual os ·Parlamentos_ 

- toem,_ hisl <Íl1iêamontc, 'em todos. -os-: .)Ja·izes, resis{jdo aos. Gu- · 
YIÚ'nos ·até esta i)JIC sacrificá ao 'tei'I'.OI': b1•anco que nhi está 
no actmil Presidente do BrasH; ·~- . ·· . · :. · . . . 

o ·sn. A,:~~TONIO MAsliú E otii•nos SJis .. SENADOI\E~ - Núo -,-
apoiado. . ·. .. _ . , . ·· · . . _>, · . _ , . . -- - , _ 

- Q~ ~~. · N1r..ó ?Et;:ANH;\·~.:~··túrt.il' brm!co.,. -· ; . 
. Q SJr; A.N'!'oNJO MASSA -' -Niiô apoiádo.· · · · . .. 
O i'!!n. Nn.o·-PilQANlU- E V, Ex.-é quem dti um ·uiio 

apuiuuo, quando o pi•csidcnle actual· é o accusudor do seu··. 
grande. amis'o. ·. . \ . . 

O Sn. A:N•rONJO MAss,\ - Niío ó cxntilto. 
· .o Sn. NÍJ.o' PJ~t;:Al'HIA .:_ Ao lei'I'OI' 1n•m1co que nhi csl :i,. 

I fio ticrúulhanlo no de· Carlos X, que· f.nmlwm entrou sinuoso, 
t.li~simuludo, mus- cu,ios ullcJJlurlos ú liberrlat.le e 1\ ordem corn
IH'limf!.l.lt•J'Illll ii'_:·pnwdiavclmcnle o sou rr.inado, o ri<' qno não. 
(• nióriOJ' na SUl). moral e nas suas conscqucncias ·esse nLllm
t.ailo. contra ·n nul-t!uomia rio Estado do nio dn Janeiro, com 
flllll' o .JlJ'I)Sidenfe quer rrdmir 11 velha PI'ovinoia r.lo seu com
pot.idoJ• wneidn a mouos dn colnnia, · rleslruindo rio uma vez 
11 FcdPI:n~ilo no Brasil, (Mltito bem. Multo be·m. O .uratlor é 
C!UII.JI1'i11Wil-larlo pclns seus, colh~aas). _ .. 

S •. ,....... Vol. XI . 32 . . . 
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·O SI'· Pl'O&Idonte -:- 'l'em a p~lavra p nobro SenadO!', 

o Sr. Alvaro de Carvalho - l'eco .ti pai~vra. 

O Sr. 'Alvaro de Carvalho (:•) (·mo.viíncnto de atte11çüo) 
Sr. Presidente, nada teria·· eu para dizer no Senado, depois. 
da orucão do nobre Senador pelo Estado do Rio, se ·dois. mo.:. 
li vos do ordem superior me não impellisem á tribuna. O pri
meiro é o de fazer um. appeilo ao. Senado.J)ara. que cumpra 
at.é. o fini· o seu dever constitucional em ralação aos, orcartien
tos da Republica, não confundido. qualquer questiló c cxtranha 
com o cumprimento desse dever. . . . -· :. :. ·.:· .. ~ · · . · ,- ·-

ô. SR. BENJAMl~I BARROSo'-· .. o::pr'csidll~l~ ~cia:.:Rcpublioa " 
é quem vem exactamente pertub.ar ·os ·trabalhos;·:enviando-aó 
Senado uma mensagem ~obre. 'o caso ·do Rio de>Jimciro. · •. 
' . o SR. ALVARO DE CAIWALHo-· o outro;. é ·inspfrndo pela's 
uUimas palavras do nobre orador,. referentes 'no chefe. da N'a-. 
cão. . .. - · .. · ~- · -.. - :· .... · -··~.--. ---

.«Teri·or branCO),' não! Chefe elo i to da N'Ução; reconheci
do hoj o por todos· pois os--dessa na tu rezá só podem ser jul~ 

: gudos depois dc·profundu nieditàcüo e .conh~cimenlo .do .. cil.usa, 
S. Ex. chogou á; cadeira do chefe da NaÇão; e depois de atrn
vôss~tr mnrtyriologio .de. calumnias .. e: inf~tmias;.· como :nenhum· 

· outro nesse paiz qtrnvessou; . ( Uuito b.em. Apóiados ;,) · · .. · .· 
. ·. SI;, . Presidente,. respcÜo os nobres- sentiméntos. do hün...; 
rad9. Senador. pelo. Rio de Janeiro, qmin<lo correu ·em :ctef'eia. 
!lo sou soldado fiel o deli'cnqo. S. Ex., porem, trlinsportoú"a 

.. quostãó"da liconc.a para processar um.:· membro da. outra Cása 

. do CqngJ•esso para o Senado da ,Ropul;llicn. · · .. ·: , ._:, '· 
' .. 'o Sn: ·NILO PticA'N1IA ·-· . Tenh~ 'o. direito rio Jálúr J~;:pâi'Z. 
; -- • ' .. '-· ' ' • :· -·:· .. . -: --:.:.· ·.•· •. "·'!'·',' ' -· .• .r:· .• . : .... 

o; Sn, ALV,\110 DE CAiiVAI.J{O - 'Pcrfeitamcntl).; .B' o d,iroilo 
·que l.ambmn estou exercendo.· ·.. ·· ,·.· · . ·:t:: .·. · .. ,· 
· . ·Não posso. acompanhar a: S. Ex., poli disciplint(qua 

.. sempt•e me impuz.; nu.nea, na> Camafn, ·adiant.of .OJllniiio .· so.~ 
l)l'c assumplo agitado no senado; no ·senado:seguiret·a mes~ 
mn··condtlcla '- · · · · • . · '· '· ·:- · • -. Uo-' .I -- •. • • '. - -·:'"' ' •- • " -· ' . •• •• '. • 

. " - Em rola~iio á mr.nsnscm I']Üo' acaba de chegar no Senado; 
" dll rrual tive conhecimento, como S ;-:Ex.; 'no entrar nesta 
Casa, ·entendo que, realmente, .ollá envolve .ossurriptri,<la'·nmis 
alf:a -rclcvnncia para a Federaoão, (Apoiados.) ' · · 

. Nestas condicões, não adianto a minha opinião; O Senado 
tom as suas com missões esp·ecines, que vão ,.examinar· a qucs-: 
f.ão é cada um do nós, que tem uma- par!Jella do responsnbill~ 
dados · no . seu Estado, como seu repr13eentante· nostn Casa, 
lcm . o ma1s. absolucto dever de, nesta questão, dar um -voto 
consciencioso, .do accordo. com ns·,,ti•adicões polilicus ropu .. 
blicana do Brasil. (Apoiados. Muito lwm .. ) · · · ·. 

Quem falla assim, procnr'a sobretudo guardm• 
li l'cspcito que devo n esta Assombléa',. · .. ·. J 

. O Sn, LAuno MüLLEn .-.: V. Ex:· os tá "fallando cdni c113·· 
\·aç1i'o. 

- .. · .. 
···~; •• 1"'•, ... ~ ..... ·._ ·.• 

.. '... -· 
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. 0 ·sn. ALY.\IICJ. DE CAIWAT.JIO ·- Acima de ludo colloco u .. · 
minha scilidal'icrlacln com a dolibcraçiio consciente c morali
.~llf.lora. c sçm paixües, que Yl•nha a tomar o· Senado llm~i-
le a·o. (.Utu(o bem.) . · . . 

-· '·i . .Quem vos falla as~im, scnlwrcs, ·l.em agora o. direito de 
: .leinbl'ai:~vos, qUe,· agitada esta. Assembléa pela discussão da · 

.lei de imprensn
1
-o meu osl'oi'CO contínuo, . persistente, pes~oal, 

. embora sem· vn ia, tem. sido para. que todos nós votemos os . · 
·Orcamcritos; porque .o palz niío pode i'icar ·sem taes lois. · · · 

.. · Nilo devemos tomiu; o máo caminho dÍlficarmós sem. or;_ 
·camentos. e Ob~;"i~ados a prorogal-os. Facamgs neste sentido ... 
todos os sacrlfJCJOB. A tudo devemos preterir para• volat• os 
oroamcntos. : · .·. · · . . · .... ·. · . . .. 

' ,.;. E a linguageill que USa!'ei agorf!., ~azendo !lPllclfa ; ao' .Se~ .· 
. n~do .o ·mesmo ao nobre ~cnador, CUJa JUSta pa1xão reconheço . 
. . JJ~~tc mcmenlq.. . · . . . . _ . , . . . . .. . ... 

. O S11. NILO PEOANHA d1í urnapnrtc;·.· · 
. ·.:-o :Sn.J\Lv;\i,ó DE CAilvM.Ho - ... porque s. Ex. acaba·-. 
do .declarai' que não pódo augmcnlar•· gs impostos; ner'il póde 
nggr•avar· os ·e)jjslcnLos; A llom•n dâ. Na~•iio exige,. qúo ·o laca-

. mos· . .:Asslm, .pols, nüo. se pedem sómc·nl.e sacrifícios ao povo 
. quamlo b ini1nigo acçcmlo· os marrões dq~. s.eus canhões para 
a· guerra.· ·•Nuo .f Pedem-se tamb~m saQrrf.wws do povo para· 
sustentai' na paz·a honra rla Nacuo I Nuo mvontariamos erros 
o. nüo· !'eLoliemos a .r.espcilo .do passado c do actual Governo·:' 

· porque, nesse assumplo do dospoza, Sr; .. Prosidcnlo, acredito 
· quc·talyot já nãó baja.Yivo que]tossa atirar ii primoira·,. 
· pedra .• · · · ·· · · . · ·. ,., · 
· .···· .· a· Sn·, Nrw·· .PEQANIU .~.Nilo l'ui cu quem atirou a pi·i-:. 
··moh·a pedra. Foi o·CJovorno. . , . . . .·. . ·. ..,. . 

·.·:.O ·Sir· .. ,\LVMIÓ:riE C.\IW,\Ll!O ~ 'l'odos l.cmós rcsponsabtli,. .· 
. dndcs, princiJ?nlmcnl!J aquclles !J.uc oc~up~ra.m posições do, . · 
Poder•· J:)l'ecutrro,,c l.n·eram enseJo de mtcJatrva~ c. actos pcs~ __ · 
soacs; · ·· .. · · ·· · · · ' 
. · O sfi· •. ·Na.o .PEt;\NfiA ·~·llc~•o !CJmlaVI'ÍI< . 
· .J.Í Sn. AJ.\·.~10 ui( C.\1\v.ú.iw ·- TIÍmbom lodos nós 'tenios 

respqrilJabiljdadc~ _poJo. qtt~ temos· '~olado. .. · . · ·.. · . 
. ; .. ·· ·~ •. Ex .. que mo ~JOI'd!!o;. ~as nao .queu·a prolonga!' o de~ . 

· tmle .nesse sentido. ·.Eu •Jiuo fiZ nccusaçílo alguma·; apenas ar-
·. firmei .qucJ!lll,.Iualcdtl .llc aosiJczas, o uôs~o passattiJ é· do co~ 
· t•ésponsal'Jilidude;; :. ·• ', . . , .. . .· . :. · 

. - . 0 que Ó VOI'dUdC .:ti, QUO llVIlhUm pódo atl!•m• a priineit·u · 
· ·pedra·. E .eu· nlll '.act:uso U· mim mesmo, porque, pat•lamcntar . 

h a .30 anilo~.· nunca. vim ú tribl.IIIa pJ•otestar contr·a o voto .nos 
Vl'Qilmculos pelos fJllltos ·roram uuloriíi'adas'.' tantas despezo.s. 

· .. · .. Nlnguem traduza o. tgm. do . mi11ha voz .como d!JSOjó· de , 
. po.femica, uem como patxuo pat.·Ltdurul. A. mmha· puocão, Sr. 

Presidente, é !lCia honrn do BI·usil. O meu dos~Jo e que nesto 
·assumpto todos ensar ilhemos a~ a1·mas. · . . · . · . 

· · Faltam poucos dias pa1·a ducidü· d.u h oura do lll'asil, pO!'
quc se entrai'1nos no outro oxct·cicio som oroamcntos ''otados, 

· teremos lmplantndo o PC.Ol' rios abu~o~ na viela du RepubJic.n. 
· · O Sn. TIIINEU ~iAcu,\uo - Bollus p~Javras. . 

O SR, ALv.\no IJii C,mvALIÍo - S1•, 11residontc, ú ludo quo 
posso fo,zcL' no momento i ~ ~nB ossas palavras · .L!~nduzom .§11~· 

•' 
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ceriLluúe, de que o hom•atlo Scnadot· pelo Distrilllo Federal 
nün pódc duvidar. -

o· Sn. limam !\L\cH.\Dn_...;. Nem cu estou duvi,dundu; apc:. 
nas disse que si1n us mais hellas pulavms que até csto lliO• 
menlo lemos ouvido.· · 
_ O Sn. ALvAno: DJI C.\JWAr.no - ::>r .. l'rosidcnte, fica uqu1 

o mdu appcllo, muito cspccialmcnto ao nobre Senadot·- pelo· 
l!lslntlo do. llio do .Janeiró, cu,ia paixão justifico; mas para 
cujo pntriotis~o appello, afim do cuidarmos da vida da Nal.)ão· 
dotando n. administ.ra~ão publica de todas· as leis ·do meioS_. 
·,. Era o quo tinha a diz(lr. '(MuÚo bem;,muito bein.) ' .-

. O Sr. Nilo Peçanha - Peço a palavra pura uma explicaóão 
pessoal. · . · . , -., . . . -

O s·r Presidente ...:.. 'rflm a palavt•a o nobre Senador. 
O Sr. Nilo Peçanha ( •) (movimento de attcnçao) · .....,. . 

· St•. 'Presidente, não -pretendo sustentar debates pes~oaes néüt_ . 
·rmlt•ctct• motivos' de bell ige,ran,cia a quç acaba de allüdir o 
nobre Senador, .c.ujo nome .peco líccn~.a. para· declinar .conf t•c-_ 
spcilo c sympathia; pelo seu alto .mcreci-mcnló de 1Pp.opagan~ 
dista c de .parlamentar, o .Sr. Senador Alvaro do. Carvalho; . 
Quero apenas dizer que- não ati,rci a primci11a peclrn, julgando 
a gestão de pi•csidcntc: niio disso uma palavra siquer sobro 
a administração passada; tão. só mente. me. limit,ci a.- faie1• in· 
se1•ir no men discurso üoohos da rnonsagem -do ilronrado 

. Sr .. Pl'esidenle ·da ncpubllca. (Muito bein J') . . 
· No que -u1e l!iz re~;p,eito, é possível 1quc cu lenha com~ 

mctticJO Cl'I'OS C llllliiOS, 1:\(as cumpi•e-me dizer QUO no di•a !!lU 
· que cnlrt>guei a admini·slracão publica _ao meu illustrc sue:. 
ccss.ot• eu deixava em cnixn, de· que ltn. cortid.ões no Thosout•o,-- · 
a .quantia do Hl9 ,mil contos.·nm dinheiro: Dentro do·.ar~;amento 

·c com as economias do ·Governo cu _linha resgatado ...:... -c· a Re-·. 
publica o fazia ,pontualmente - um cmpreslimo do J:mpcrio, 
na imporluncia de 'dous .mi-lhões esterlinos.·· Tinha··rotirado 
de l1ypothecn estt•arigeirà pm•los. n.lfandesnS' o estradas de· 
i'ni•t•o. :.rinhu convertido os empréstimos de 5 para _·i o/o • Tinha_ · · 
fc'ito a nntecipar.ão dos serviços da divida .publica no éxtcriot·. 
· . Sr; .'·Presidéntc, posso. ter commettido .muitos et'l;Os, mail'· · 
servi :honesta .c lcahneille ao J;l'IOU ltlaiz. (A;poiado~. llttito be·m; 
'llbuito bem.)· · _ . :--. , · · - ·, _ 

O .Sr . .Teronynl" Montêiro - Pc~ó~ a palavra.-· -~- · · ·--· 
. .~ .. . 

· O Sr. P~esidente __. Tem· a·'paln-vrii. o nobre Senador. -
O Sr· Jeronyirio Monteiro · (') · :__: s't;: Presidente, coitt,i

nullm!o 118 'll})I'OCÍilVÕes que' liÕnlcm v.inhti fazon.tlo. cm' torno 
rio pJ•ojcçlo n. 35. sem abrir paronthcsis para qualquer nllc
t~acüo ·ou a;pr~iacão• · sob1•c os fact.os ·c os; discur8os- que ne.st.O. 

· Ca8a acabam de· npp'arcccr, cu· me .. enll'cgo ao trabalho. do 
. .iu,Wicar a -miliha. conducltt no !Íciu ,~ria Commissiio uc · J,c;. 
,;·islaciín P .Tu~l.lca; conducta ou proceder lüo mal apreciado 
JWio preclai'O ·Senador por S. Paulo,' digno ·c· tHsf.incto l'J·c~ 
sidentc dessa Oommissiio, velho amigo n quem Lenho sabido . . . __ ,.._ 

. ' 

( '·) · N Ü\1. fy!.t'cvi~lo llCIO .orndor. 
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tributar o melhor da 111inha considel'acüo, mas. que, nesto 
n1omenlo dp ·l>aixiio . politic!l! foi ,iryusto, a to.dos .os pontos, . 
com o seu vc )lo amigo e co lega, nuo só das hdes pariamcn- · 

. tal'r.s na Camara .. dos Deputados, como no. Senado 1J ainda 
colllo velho companllriro na JlOhtica do Esladó de S. P'aulo. 

E~ta Justificativa tia minha comh.JCla porlerít, S. l!(x .. 
dizei·. que vem tarde e cm ltoras csquecJ(las. l\I·as, I) jll'l!CIHfl 
fllll1 eu observe, Sr, Prcsidonl.e, q~1e na occasiito em !(tW 
S. Ex; fez as t•llfcrencias· consig·nadas no seu discm·so, ou me 
unhava preoccupndo com outros ·afl'azeres c oul.roR de\·m·os, 
r rRI.nva impedido de vir á tribuna afim do dar as exp'lica
cücs hontem addtizidas o que continuo hoje a adduzir. Honl.cm, 
81·. Presidente,· cu apreciava o dispositivo contido no art. 1",· 
~ 2•. Salientei que a disposiciio desse paragra!1110, a meu vêr, 
contem um i.lislato sóm nome, cstabelecéndo penas differentell 
para o· mesmo crime,. de accôrrlo co'm o ct•iterioa da situação 
de fortuna do ·ca:da um dos criminosos. Eu 1lisse que, do 
nccMdo com esse rlispositivo de lei, dois individuas oommcl
temlo o mesmo crime· rodeado das mesmas circ'umstancias 

. aggravnntcs · ou at.tenuailles; quo dois · individ.uo·s nostas con
dições rr.cr.heriam penalidades di t'fllrcnles, tão s6menle pOl'f(IW 
il·· sitnaniio de fortunti rio um era differcnte rln do oui.I'O. . . . . ~· . . . .. 

0 Sn, EUZEDIO llE ANDRADE- E' da I cgislacão actual: , 
O SI\. J!ln~N'YMo MoNTEnto- Não possó comprehrn;lcr, 

niíü 11osso '}nesmo alcanenr ·o crit(>yio dessa disposir:ão. · · · 
O Sn. Emmo10 DE ANDilADil-E' o mesmo principio nrln-

ptatlo pelo Codigo Pênal actual. · 
O Sn. PnESJJlENTE..:..:.Lembro aV,Ex.'que csltí rladtÍa 

. hora do expediente. · · · · 
Ó Sn. JEno!'iv:Mo MONTEmo - Neste caso, l'equeiro que 

/Y .. Ex. consullc o Senado sobro si concede. meia 'hora de pro
I:og·n~iio .afim de. que _possa terminar. estas observà~õcs. 

Ó Sn. PRESIDE~TÉ-0 Senado acaba de ouvir-~ requéri~ 
mrnl.o do nobro ~onador pelo Espirita Santo. Os .scnhol'es quo 

·o nppJ•ovam queu•;am levantar-se. (Pausa.) . Pm · appl'ovnrto. 
V. Ex. póde contmuar. · . _ · . · 

' ·• '.. ~ 

; · O Sn. JERON'YMo MoNT~IÍÍo (cmrtinuando)-tRendo, Sr. Pr•r
sulc~te,. os: meus agradecimentos aos nobres Senadores pela 

·- gentileza quo · mo . acabam do l'azot', concedendo. ao mni~ 
ohs.cnt•o. dos ~eus collcgas (não. apoiado.~), a jiro~·ogilçilo dp 
11101a hOI'a para que possa contmuar a sua expostçilo. . 

. lia, Sr.· Presidente,. no art,. 2•, do· projecto, uma . dispo· 
~iêiío ·· com a qual e.u nüo podia absolu lnmenl.c conc<\rdar, 
E' ·a ~eg·uinto: · ' '· · · 

: · "c Ficam su,ioilos ás penas desta lei c sorüo iul
A~ndos mediante o rospccl.ivo processo, os individuos 'qui) 
f1ze.rem, pel·a imprensa, a publicação de artigos, quota~ 
o allcs·aoões constantes de autos t'OI'enses, contendo in
.ÍI.Il'ias ou cnlunmins.» 

Eslo disposil.ivo, .Sr. Pr()sidentc, i.\ nndn mai8, nndri meno~ 
rlo·quc o flel .. m'lllin,acl.o nn !11'1. 223 .do C:odig·o Penal, modificadc.l 
dT! )I!OdO }llCO)l)'O.I]IQ!l.l~: !) lll1lli'Ojll:l0, ~impl~1~1ll~_n).e llal':l SQi:yi~ 
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os inlcrcssos dá occasiã.o, os interesses do momento. E9sil · 
urtigo contfim a seguinte disposiçi'i'O :· (Lê) · 

«Não tem Jogar acciío criminal por offe"nsa irro- -
gacln cm nllegnções, ou escriptos produzidos em J1;1i~o. 
pelas partes, ou. seus procuradores. Todavia o. JUIZ 
que encontrar calumnias, ou i. njurlas. em · aiJegacõos 
de autos as manda.rá riscar, a t•equerimenlo da parte 
offendida\ quando. tiver de julgar· a causa, e na mesma 
sentença 1mporá ao autor uma 111ulta de':20$ a 50$1YOO.~-

O pr~jecl<> n. 35 prohibo que as allegacões· constantes 
dos autos sejam levadas .. J\. impren8a; mas, Sr. Présidcnte, os 
·documentos, os escriptos, ns pecas entranhadas cm 'Um pro
cesso. são documentos de .ordem publica; siio dl)icumento~. 

'::que teem o me·smo carqcter que aquelles que. siio levados á . 
publicidade, li imprensa .. De modo que a lei es~abelece maiq . 
uma pf)na para· aquelles que; tendo inscripto em um auto um. 
dtJcumento que possa conter uma calumnia ou injuria, o levem 
á publicaQão pelos jornaes; pela imprensa. . · 

Esse dispositivo, Sr. Presidente, vem .doixnr o .Julgador 
em uma situação difficil, quando tiver .. de aprccia'r cm prci.; 
cesso regular, ~m ·processo de cnlumnJa ou in,iuria, quando 
t.i'Ver de apt•eciar a fnlta ·c·ommetlida pelo delinquente, visto 
como essa falta foi punida· nos autos e. elle 'teJ•á de ·repetir esse 

- .iulgamenlo, applicando pena igual, niaior. ou mono~ Quando 
· tomar conbectmento desse processo .r.Jo calumnia, ou ·ene não 

terá punido essa falta, qunncto-commeLtidn: no corpo do .pro-
. cesso, e será o~rigado. n soffrer a ·censura, n. critica dos .Que 

uccusam quando a mesma falta' .que- lhe passou 'pelas mãos e · 
n!!o t'oi puni<la, é'novnmonte trazirJa no SO\J-conhcctment•1 para 
lançar n· penal idade reclamada. · . . . 

. Entendo, Sr. Presiclenl.ll, que -essa disposição sobre ser 
injusta, sobre ser 'iniqun, expõe a um'n sflunção dlfficil, n uma. 
>~itunçfio dt> censlll'n c de crilicn no jlJlgnrlor que r.h·m· tido 

· na sua conr~uctn o maiof empcnhn cm mim ter. seus sentimentos 
d~ jusl.içn. . . . · ,_ .· . . .· 

.. Esl,a dispoHiçil.t'J lambem met•eccu n. minha .critica, n ml
nhn. consu.t•a, a contribuiu pm•a qno .dnsto projecto ou niio lo-, 

- masse ccnhccimonto o o deixasse _sem a nlinimá col!nho~ 
rn~ão .. _ . · . .. · .· . . . 

Mas, S1•, Prosident~, não são·. aponns as razõrs por J)linl 
- nclcluzidas até ngorn que concorrem para esta i111inhn nt.tll.uclri .. 

Tratando do art. s• do mesmo projecto, devo dizer quo 
niio compl'Ohondó por que se exige a .rcsponsnbilidado do autor 
n conjuntamente :f d.o editor para 'qtinc._squcr I'SCriptos pt.lh.Ji
rnrlns pela impt•ensa. Si se impoz a .l'OS!10nsnbilirlado do au
I.OJ•, n que vem a·do editor·? '. ·, · · · · · · · .· ·· 

. Não é bnslante que· um .responda pelo crime .que com
motl.cu? SoJ'Ú necossario que>so bu~q11e ·um.lleg·tmdo, ter-· 
coiro ou quarto pnrn responrlet• pelo mesmo ,crinúl. 'Pnrqno 
t.rntnr envolver no mesmo dcliclo os qui) se ontregam ú vid>l 
nl'anosa ele imprensn, tornando-os; por qu!llqucr manéira;· re
sponsnvris •pelos cscriptos .e pelas publicacõós' oonf.idas nos 

. nrgíins qnr sãn imprcss·os cm suas officinns? · . · · . 
Si este proposiló foi o que determinou a· inscr~.ão dessa 

rlispositivo úo Jlrojecto, cllc demonstra c nltcsla que o pensa,. 
mcnto. 9.cc~~ltCJ qug. pr?duziu n. qd9pção de t~d.us es~·~s dispo.; 

' 
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· sicl!es, · f9i s~mcntc. o da perscguicíio (L imprensa, conformo. 
so -tem d1to l!.ºsla Casa, conforme ·cu proprio rcconheco. 
· · l'rias, nl~m di~so, S_r. Presidente, vemos no mesmo nrL. 3'', 
§ 2", u segmnto d1spo~)tlvo: . · · · 

· · · «Os nrli•gos pub.licndos nas sessões' inoditorines da 
qualquer jornal ou· 1periodico deverão -conter a· assi
.;m_atu_ra dp respectivlJ autor e havendo accusacões e 
·lnJUl'Ja&', ·embora vagas e sem declinar nomes, tal ·as
signatura será reconhecida pqr tabellião do Jogar onde 
o dito. jornal ou periodico seja impresso e os· dizeres 
dessa foPmalidaclc serão reproduzidos no final da pu-
bl4cacão;:. · '· · · 

• . · . Eu .iá não quero .entrar· aqui na .ailreciaciío de um facto 
mm to .co_mmum. ent1•o nós, o de haver o n.rf.igo não assignado, 
que .envolvo muHo·malor rcsponsnbilidncfo c maior importan._ 
çla do ·que o. assignndo. . _ · ~ · · . . · 

~fuitas vezca Ui\l homem scrn grnnrlc conhecimen!.o, sem. 
grandes relações, scril prestigio scicntifico, escreve bellos tre
chos nüo· só de caracter. scicntifico con)o f.amb'em de caracter.· 
industrial c . Çommcrcial,. o esta exposição, vindo publ'icada 
som, ·assis-natura, deve ser lida com mais àtlencúo do que ,; 
tivesse trnzido.·o-nome do seu autor ... O inverso tambem· com
mummenlc verificamos. ·Um .. trabalho feito ·por pessoa no-

.. .Jnvel, só ·pelo facto de t.ratnr esse ·noiric,· ú ·muit.o mais apre~ 
_cindo do que si.tivos~·c:Vindo sQm nenhuma assignatura. Essa · 
· npreo'incão. ou a deixo de lado:. Quero occupar-me apenas da 
segunda .parte· .desse paragrapho, aquclla cm que se· diz qun 
os artigos publicados na seccüo..,... Jncditoriacs - de qual
quer. jornal ou periodico deverão ··conter as assignatura~·. dos 
J•ospecLivos autoros, sempre, mas quando: o artigo contiver 
nccusncilo, injuria, calunmia, deve receber essa. assignatm•a 
acompanhada do: reconhecimento por no!.nrio publico. · 
· · De modo que· o IWóprio,,nutor do artigó, fazendo-o ncom

. nanhnr de sua assisnat.urli e do reconhecimento por notnrio 
.publico, ímplicil.nincnte est.á- nttestarlo, ·que é injtirioso, qtie 

· ó de -nccusncfic.C . · •· .. ~ · . · · . - · 
Ora, Sr, !Presidente, é um disparate, convtmhamos. é um 

.. c!islatc _quo~se não· comprehende,· que um indiv.idu!J csercv.a .. 
um nrltgo, fazendo apreciação elo actos •de um lerce1ro .. e por 
baix:Q desse artigo lance o attestado do que () seu trabalho .ó 
injurioso,. contém accusacões. ·. · · . · 
· · . De accôrd.o · aom ~cssa·ài~l)Osiciío, oul-l'a .cousa não ~ siniío . 

. o. cuidado que se oxígo. no tcx:lo da lei de fazer reconJ!oecr . 
· n firma do nni<W ··do artigo, dosdo que cbnt.cnha accusaçao on 
in.i11ri~. · ·· .. .. . · · ~ . . . . · 

S1 se oont.ar, cm um me10 culto,. de estudtosos, que na 
logislnciio ;brasileira se tentou ·incluir um dispositivo dossn. 
natnrczn, cerliimerlte. n~o . SO seria IICI•editado, _lnvar-~c-hill 

. isso á ·conta de paixiio· QO!iticn, como .. em geral se lev~m lod~s 
as nlliludes de' mais ou menos desassombro, nos meiOs <poli
Uros, mili'C nós. E r!is,:o h a bem pouco !.i vemos o r:x:cmplo. . 

_ Mas r.sf.:\ rsc1·ipt.o ·o osl.íL cm tcnl nliva do lei o qnc ncaho 
do dizrr. ... - · · 

A ~implr.s leil.lll'fi clr.sfr. rlispnsilil•o rlt'lllOnslra cnbnlmcnlo 
a minl1n conclusiio: · 

_. ~os a'rli~•'R ·pnblicaclos nns .~eeoiíe3 ioedilorines ()o 
.\ _ .. _ qualquer jornnl ou. poriodico. deverão conter ns ass1-

. ' 
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gnnluras- dos rc;;pcctivos nut.orr!< a. hnvrl)dO nccu~a
r~õcs ou injuljas, embora vagas 11 sem rlrcllnur .~101111'~, 
i'al assignal.urn scr.ú, reconhrcid~ pelo , ~nhqllli\~ :ln 

- Jogar ~nclo o dif:o J~l'n_aJ· _ou perwgwo se:1a I~l)PI ~s,o, 
o os dt~eres rlessa Jnrmulalnclc · srrt\n t•cprocluwlos no 
t'inal da pnhlieação .» . . 

?'\o intuito, S1•. Presidente, rlc i1ãn lm1~m· lcmpo ao Sril_nrlo 
r r ln restringir taúto quanto me fôt• possJvr.:l o quo me .SI !li o 
nlnigádn u rlizer ao lll'ilhantf' mestrn, ao _Ilh!sLt·e causic!ICII. 
l'J'üiddenlu ela Commis;;ão 'rln. Legislação e .Juslten, trnl.nrr.t _rir. 
da1· a~ r·nr.õrs ])J'incipnos que me lrwnram ú C.Qnducln CJllP._ lrw 
naqnrlla f!ommiss!io, • · ·. · . : 

A;;sim, passarei por cima do muilns duvidas, qtw não Rãn 
nngas, 111ns que consLituiram embaraço para· que nn 1110 pu
dr~se iticlnit• nesta legião, talve~ de progressistas, mas _crrln-:: 
nwnl e rte collcgns emincntrs, que plr.itrinm a passngr.m drsln 
ro~·o.i rct.o nesta Casa. · · .. · 

Encontro, no ar L 7• f.Jcslo Jll'O.kdo, ..:.·u_mn;. rlispos i1;ão i n-
1 rt·~ssantissima: 

«Quando n multa rocahit• sobro lodos mi algnllA 
dos rclitoros, socios solidarios. ou 'mnmbros ria .rlire
rtarin -rle Jornal ou pet:iodico, t•rspnnclr.rüo prla impor
lancin .da mc,sron os bens do condomnaclo, hrm como 
ns rio jm•nnl. on I'Sialwlr_!Jimmllo g·raphico.» . 

En não quem tl•af.ar desta J)rcoccnpnr,ão, q1w rlon'linoü n 
nlalriir.ncãn rleslc pm,iocl.o, de .nlcanonr os ,jornalistas cm qnnl
qner log·m· 0111 que ollüs se achcm1 elo atirar o laço para r:at'" 

. I'Pf!;<ll' para n prisão os -editores do ;iornnl e, mais do que .isln, 
o prnsai11«'Jll.o- fixo de reduzií· qunnt·:> possível .o pnt1•imonio 
mnterinl dos que so entregam ÍL industria da publieidatll!. · 

Não me quero -referir no paragrapho unico deste artigo, 
rrne diz: «A importancin da multa iÍnpostn pela condemnncüo· 

1 A'OSat'ú elo privilegio especial sobt'O os. ditos ben~. mesmo nn ·. 
r·n;;o ·rir fnllencia .. Jl~roA·ado, para esse'· fim, .n m·t. 24, n. 4, . 

. ria !ri 11. 2.024, rlrl 17 do drzcmliro.dP--1908). · . · 
· ·. Anlrs· r! e tudo, rl!'nnte rlosl.o q,rtigu; rn ]lCr~·unf.o · nÜal r( 
ncrlilo ·que. fi_ca ~cnrlo qunlquflr ompr.oza jornalislica:,rlrante · · 
deslrt t•osll'ICçao tmposta ao sem movimento commer•crnl, no 
sl'n .i og·o elo contaR com . os seus credores. ·· 

~E' n .rlrcl:ota~üo, mais pura c màis completa, rlã inuWi-· 
~:lrHn. rlo cJ•crlilo n~1:a lorlos aquellos quo tr.om qunlquot• csfa:: 
lir.lr.!\1111C11f.Q A'J'apluco. para todos aquollos que se rniJ•cgam 
1í inclnslt•in rln publicidade. · . . · ·· · · 

Oual o credor auc poderá confiai· no credito ele uÍ11 osla
h!•lccimo11ln ou insl.iluto qualquet' que explm·c P-ssa indusf,rin.' 
sr rllr. lüm donnl.e de si r.stn dispositivo qnr nt'OSCI'C\'11 qnr) 
a~ .muHas enornüs~imas. confo'i•mc o art. J" dr-R ln lll'Ojccto; 
'!!H~ ns. mt!llas nlh csl.abclecid~H. Lr.o:n um privilo~io os·pc
!,JUl. PI ~r c r em .a lodos. os creclttos. ftcandn para e.sf.o fim i> 
pnrn esse effr.Jto, o al'l, 24,·11 .. t,, ria lei n. ~.024, do 17 
rJr SO{rmbro CfC 1!108,-C)Ur (I fi Joj de. J'afiencias~? . 
. Sr.•. Pro.sirlcntc, aqui. ilão posso· doixm•. riP ll'r' o nrtiP.;n 

ctlnclo rln lr1 n. 2.024. E' r.llo n ~rg11inlt>: · 1 . . . 
«Ao .iuizo cla faU.t>ilcia deyiam ennrnrr•rr· l.orloR ns 

rrr.doi'Cs rll.l rlevr.dol' r.'Om'mum, enmmrJ•riars nu ril·,•i.,, 
nllr.gnndn e ]Wnvanrln n ~r·n rlir·r.iln, nfin porlrnrlo· Sill' 
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reclamadas na fnlJoncin (ns: 11 2_r 3, n que so l'cfcre 
o1 proJecto) as pena~ pecumarJUs .~ · 

' •. •1 .. Essa é' a ctisposiÇã~ q'!e fie~ derogada, pelo_ pat:as·rapho 
"nniro <lu·nrl.. 7•. 1\fns ·IHIO t.•-s1\ fiCU!' rlrro!)'arla, na_o I) só con~ 

Hl1nl.it•. que u valot· das mull~s, rla~ pm~as pecuniil1'~ng .P.O~'a 
cnnr.Ol'l'fll' Wlll OR OUI!'OS, ererhto~. h mal~ (!'L'a!'·O a fiiSI?IlSJÇaO. 
Dotei'Iltina que essas multas l.enham .pfi\'IIn~·w especJnl, ln-'· 
nham tWrfcl'encia soln·e oui.I·o,;;. Cl'erlitos, mn1tas vezes bem 
nmis lrgilimo;; .e .P''~c~tlrnle;;· ~ln. que Psl.r, cnncru:J•end-n dnslr 
!'llOfltl vara 11 rl,lll11l1Ul~!lt1 do CI'·Cd_ILO ~lOS _!)S[aiJelecune~JlOS qun 
roxp!oi:am rssa mdusLI:lll r para as [ll'I\'acues na sua "'\la COfl1· 
1!Hll'eial. uo sou movunen.lo (le contas com os seus tot·twcr-. 
riOJ'I•.s. E' um rli·spo·sit.i\·n com que ahsolulamcnle não podia. 
f'Star de accôrrJo, mas contra· o qual não· mr poR~o inRtu·g·il'. 
JlOt•que· o ponto de. vis,ta en1 qu~ se .collocuu o Pt·e:~id_enle da, 
r.ommissiio de .Tusllca e Legtslacao, hem como a ma1ornl .de.ssa 
Commissíh>, era de int.ransigcncia, de · cxigencia a· que nos 
~nbmf!ttessemos aos·· seus·propositos. ·sem l.omar conhecimrnJn · 
do nma só reclamação_. ou ponderação de nos8ti parte. -
· .. No nrt.. '9', § 1•, Sr. Presidente, ha um disp·ositiv,o que fl:í 
l.trm idén do espírito politico dn acl.unlirlarf~~. Parece. que niíci 

·ora possinJI organizar-'se uma lei· dessa nnLui·eza srm I!GiXI\1' 
valvulaR para a politicagem de aldeia, sein deixar t•r.cuJ•sos 
para, na politica de campanni·io, 11oderem collocur-so n frenli! 
ri-o.~ embnraoos crcndos 1í imtll'rn~a. ns · mandi'ir~ ou· ns. flomi
nnnl-c•s ria lnchlirlade. 

·. Nessr. at·t-. o• so -dir.: · 
«A ·matricula das officinas im11~·cssOJ;as í• llns ,inr

nai!s o poriodicos a que so refcro o· art. 383 do Codig·n 
Penal, é obrigal.oria c será feita no cnrtorio do Primei1·n 
Ofl'icjg f]O Registro de Ti tu los e documentos do. Di~
tri-cto Federal,' do Territoria d·o 1 Acre e (J.os Estados, o, 
em sua falta, nas notas de qualquer tabellião local. , 

. § .L• Q r·egisLro será feito cm vil'lmlc de despacho 
proferido·· pela autoridarle' judiciaria a . que e si i\'OI' 

. •SI!bot'dinado Q se·rventuario que o deva ·razer·,) _ . 
· De modo que· fundando~so um é-sl.abolccinmnlo do. puhli" 
ridnrlr,.·srndo obrigado a·. fazer um t•cg·istro nesse ·caJ;tOI'io, ello 
nflo pôdrr dnt• ~exe·cucão a essa disposicã'() de lei sem um rl!
fJlli'I'imrnLrr rlil•igido tí autoridade ,iurlicint•üi, ·e es~a nutm•irlndr 
Jlodrrl\ dar consentrmcnto, IlOA'ar; adiar' c !}render_ ns JlUJlCi~. 
nxm•cendo l.oda a sorte de violencia possivol, para evitar' que 

' lrmha mnvime]ll.o, que tenha existimcia csso r~t.aheleeimenln 
indi!SI.I'ial que se pr-qjecta fundar. Ora, isto equival11, Sr.· P1·e-. 
sirlentr, n _deixar nas mãos da polil.icagom local a vida desRa~ . 
r~sa~. do publiçidado, e ao n~·eHmó tcmP,o a _cxistencia rloR pe-
I'Iodtcos quo cu•culam nas· CJdadcs do mtertor. · 

Eu, que conhel)o bastnnl.e quanto. pórlo a aulol'idade ju
rlieinria nus localidades. do .interior e o quanto cllaõ se. pre.stam · 

· nn snrvico da, polil.icas·em estadual, niin 'llle pos.'rn conformai' 
· nhsolulamonlc coni ·osso .dispósiti:vn, QUIJ •5 n t•r.cuJ•so de. QIHl 

:~r. viio \'alo r para impedir, não só a aiJet·l u!'n de no\' as casas, 
a -crcnçãn .rlo nov-os jornacs, além rle r.mhaJ•aoat• a viria clns 
f[lll' flxistem o circulam presentemente. . 

6 nollJ'r Presiclentn ria Cr.nnmLssiio dr LPg·islu•;i\n r. ,Tuslirn . 
nniz nincln deixar um raslro riL' inconstil.ncionnlitlariP nrs~n 
lt•i, r Jlara issli rrdigiu o al't. H da srg-u inlr l'tírmu: 

· ~.-\1·1. 11. Cnbc nc·ciio l1•Jnal pm: denuncia tio M-i-' 
niBlot:lo P.uN.ico, q\1{\llg() !I pf.fC!l~!l )\it: ponl;1;a COI'!J•}· 
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· · racuo que oxer_c.a autoridade publica ou contra qunfquer 
lll!;onle ou dcposilario destá, em -raziio das suas funcc:;ões. 

·Paragi;apho unico. -si o promotor publico retar~l~!' 
n denuncia por mais de dez dias npás a rcprcsentncan· 
•rlo ·nffendido, ou se rccüsn.r .a apresentai-a;. Tncor·rerá 

· na multa ao quinhentos mil réis, imposta pelo chefe 
•rlo l\Iini·sterio Publico e descontada nn folha dos seus 
Y<incimontos; além da responsabilidade criminal ·que lho · 
eaiba. Nesses casos poderá o. o.ffendido reclamàr dp 

· Ministerio Publico a designação. de- outr~ prpmotot· 
. , para promover o .. processo: mantrdos os _prmclpros ·dos . . · arls, 407 e 408· do Codigo. Penal,, . . . . . . ·. ·· . 

· - ,sabernos, Sr.· Presidente, que· o nôsso texto constitucional 
. estabelece. de modo' •quasi tnxativo, que o direito substantivo 
compcl.o á União c o adjectivo nos Estados. Slio. disposlcões 
contidas no nrt. 66, ~ 2', e 25, n. 23,. da Constituic!lo Fe
deral. -1\ln.s, o brilhante Jurista,· redactor do projeCto, sobre 
liberdade· do· imprensa, ou não :se esquec'eu do texto. consti-. 

· _ t.ucional,, ou, propositnd~mímte, passou. por -~i ma· d~po: para 
fnzor sllgmnltzal' o proJecto com n ·marcha mconst.,tucronal. 

O Sn. PREBIDlfflTE~Lembro n-Y ... Ex, que estll terminada· 
a hcirn da pro rogação·. · · . · ·. · ~ 1 ._ . . . • . -

O Rn •• TRMNYMo 1\IONTÉmo -· -.Si-V .. Ex. conceder-me :u·ma · 
lolorancin. do. mais cinoo minutos, t~·rmlnarcf n mlnha ex-
pos h;ão. · · - · . ::. · 

·-o Sn. :PnEAIDEN~'E- ê:oncli.m v.-. Ex.; sua oxJ)oii.iéiio. 
, O S11. JERONYl\ro MON1'EIRO - Como dizia; parece que o 

hril hante .im•ist.a ou niio- leu o loxto constiluclonal ou,, não. -
prestou a .devida liltcnção. ·· . ··. · · . . · · · . :. . . ·. · . 

O dispositivo desse paraB'I•apho .conlém nssumpto ·de na-, 
tm·rza proMss'hal, do illllnrcza do cliroito adjectivo que não . 
pócle, porl.nnto; csl·ur incluido nesta loi, som desrespeito ou 
québra rlo texto constihwionnl. · E ·não colhe a pci11dernçüo 
que 8. Ex. possa .fazer de. que nos nrls. 407 o 401! do, Codigo 
PQrJnl .i ti so · dispóz sobr~ a: mesma i11nter·ia,· ·E' quo ·neste -· 
ponto lambem. o· -Codigo · Penal, . conforme a opinião. da·· ,iu.: ·.·. 
ris tas dos mais. dislinclos ·e, emeritos, incirlc no mesmo :des- . 

· :J'Hspeilo no texto .. constitucional. .. · .. ·· · .· · .. · . · · ~~ · 
· . · O .Codigo Penal, que se deveria cingir. a .regqlnr. o di· 
rei to. substantivo, · incluiu· o'IJ.tr~s · di-sposicpes .... pt•oeessuao8, 
contra .. o tox.to· da nossa Consllturci\o. · .. ... ~ .... · ·• 

O me.stro eminente, relator- clestB pro,ieclo, incidindo ·no 
mesmo erro, incluiu disposicões que siio ,p~lonte o t'lagrarilQ
mcnle contrnrias:ao· que é prescripto pela nossa Conilt.it.uici'io. 

São csfns, ·sr. Presi'Clc-ntc, .as principae·s. rnzõos que t.ivo 
Jl:u:.n me nlío occupar deste .pro,iocto ,o .. níío, tomnr pnr'lo na 
~na· o laborarão o .ein sua· discussiío. · ·: ... :.; . . · 

Acrod ilÔ. que o nobt•e Presidente da úómm issiío elo T.P.
gi;;laciio o Justicn porrlonrú. ilo seu humilde collegn, no· Sl'll 
wlhn amigo todas as expressões aqui proferidas de .critica 
n seus • netos. no seio da CoúJmissão o, ao -mD~mo tempo, nn 
snn trabalho, most.rancln as incovonioncias e as incong:•t!rJl-
f'ias nrllll existentes. · · . ' 

A;;sim Jll'occrli sem Jli'Oposil o ele lomnr 11 nmpn aos nohr'CR 
Sena.dnr'l'S, mas npcnus cnm· o inlu i I o nxc lnsivo dr. ,iu~t iricnr 
a mmhn cnnclrJCin. como mais elo nmn · wz liyo nc·casiiio de 
explicar no sein claqucllu Commissüo, ao ludo· dos meus il-
I.~strcs. companheiros, ' :: . · 
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. . .. Era o quo ou' Linhn a "dizer. (Muito bem; m1tito bem. 
Q m•allm• é. ettnljlri·lllentrúlo.) , . -· · 

o Sr. Laura Miiller- PecD p, palavra .pela ordem.· 
O Sr. Presidente- Tem a palavra o. ilollt>o Senador.-· 

. - O Sr. Lauro Miiller (pela m·dem) - Sr. Presidente; .. no 
l)nconico pnreçer com que a Comlllissiio de Fin~ncas apr,o-. 
sentou á consteltll'ação do Senado. o projecto de Let de llccetl.n 

·.votado na oult•a Casa estão ditos..cs motivos elo· minhn pre'-
sença, neste· momento, na tribuna. . · · .. .. 

Como V. Ex. c o Senado· v/ljn a J,ei do Receita, pot• cir
cumstancias que não !1iio. me. cabo commenr,,r neste momento, 
chegou ·ao Senado apenas com alguns dins para que e !lo possa 
deliberar a respeito: da. lei de imposto, nli qual as circum
stancia~ obrigaram. a Cama1·a a inclui!· uovns e importantes 
alteracoes. . . . . 
· · .. Accrescc. que, no meu· modo··.de pensai', c_sla lei ·não pôde . 
detxar cdl3 ·se1· annly~adn. em ulttma expressao, pela Camnra 
i:los Dcputadqs, porque o direito C(ne a Constituiçiio dá áquella 
Ca8a· do Congresso ela iniciaf'iv'a das leis· elo imposto, importa 
nec_essnriamente; na prerogntiva de· dizei' sobre essas leis a 
ult1ma palaYI'B, para que num caso. de divergencin, ou· a· 
maioria, ou .os dois ·terços; cnnl'orme n extensão a que essa 
diveJ'gencin. tenha; chel!·ado, se,ia dito enf ullhnn instancia pelo 
voto ela ·cnmarll cios Depulnclos. · . 

. Nestas condicves, ·o allondendo o carncf.ot• imprescindivel 
d~sla lei mais, de c011.o, do que ns leis .da despcsn, que apeztll' · 
de serem-lamhrrn indisp·ensnveis ao .cxm·cicio do Podet• Pu
blico, não estilo. nas .condições . deltuella, que devo e.slnr 
~anccionada no dia 3'1 para que. o Poder Publico possa no 
.1' n'iez prõx.imo· fulul'O inicinl' .a r.obrn·nea dos impost.os neila 
estabelecidos. · 

' 
Nestas .condicões no iinpel'io clellns me nnimo n pci.rlil' no · 

Senado s·c rlign!J eoncrdct• urgcncia pnt'll.JJIIO r.sla .Ir. i ·mttro em 
díscussiio, nn; sessiío dr:l. ho,ie. , · . · · · . · 

' ll'em sei, Sr ... J>rosidcnto,. f!lhl'é nm Ancrificio,. que lodos 
nós fazemos, privnndn•nos do l.cmiiO neccssnrio ao eatudo re
gulnt• do .mat.eriil.tiio importante, mas .essa sacrifício. é necos- · 
sario para- tülo sacrificar o pn!z c a nclministracílo publicrl, · 
deixando-a sem os elementos _uecesRat•ios para administrar.. 

Pcro, ·par isso, u · Y. ·Ex .. ~c digno consultar o Senado ae 
concedo" 'urganc.ia-'pnrn quo r.ntl·n r.m discussão a J .. ei da Re-
-ceita ·· ·· · · · · · · · · · · · 

; • • • ... <. ' ,, - : ' ' • • '· ••• ,_ ' • 

· . O Sr, Jrineu Machado -I,c~c:l n paln\'t'n pela ordem; · 
.. O Sr. Presidente- 'l'r.m n palnYrà o nobro Senador. 

"o Sr: Irlneu .Machado. (pela m·dem) -. St~ .. Pl'EÍ8idcnte, 
peco u. V. -Ex. que submetia t\ Casa o· pedtdo da volta do 
ÜJ'QUOlOlltO. da Guerra !\' Go!UmÍSSÜf!, ueclido ,Que,. h ontem .. n 

· Rt•. Senador ,\, Azcrcrlo 101. 11 Comn11ssao de Fmuncns em mnn 
pro[Jl'io ·nome e depois r.u nwsmo o t'Pnnvei ao Senado. 

Como o .rccm.m~menln. que _l'aeo A pnra relimr mntm·in t.l:~ 
Ol'cl~m do cila· ü nuo cnlltcio com n rio hont•ado Scnnrlnl' pnt 
Santa Calhnrimt,' q1w ,i:\ l.em pol'. si u pt'Íl!l'irinrlc do teq1po, · 

. pc~o 1\ Y. Ex. que suilmct.ln o meu requL•t'llllCnlo :\ constàc-
J'!ll;iw do' Sonndo, 'nn! r.s elo do S. Ex. . . · . 

o .sr. Ltún·o Müller-Pcco !1: paln\'l'a pela ordem.·· · 

.--·j.., 
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' 
O Sr. Presidente- Tem a pnlnvrn- o nobre Senador .. 

- -
O Sr. Lauro Müller (pela rmlem) - S1• .. PrC!sidente, devo. 

npresen[aJ' ao pedido a declaração de qur. o faeo sem pre.iuizo 
dn vi1lln IÍ .Commissão da Lei da ncccil.n, rll'pois ria 2' rlis- · 
r.m:'Uin, Jlill'U que esta possa emendai-a. .. 

O Sr. Presidente-·· .O requerimento elo -Sr. Senador Irineú , 
7\!nehndo não pm,iudica o t'equerimenlo de urg:cncia nprnscn-
1 ndo pelll' nobre $enaclor por San I a Catharina .- . 

Vou ~nbmr,l.lcr· ií votação, cm primeiro logar, o J'Cqueri-
mr.nlo do nobre Sennclol' pelo Dist.ricl.o Fr.rlm•al. . · 

OS snnhores que concedem a retirada do Orcamonlo rln 
nuo1•ra da ordem do dia e. a sua 'dcvolucão á- CommlssJ1(1 de 
Finanças, quch·nm lovanl.a.J:-se. (Pau..~n.) • 

Foi npprovnf!o o requerimento. 
·. . . • - • . I 

1 · O Sr. Pa.ulo de Frontin- Peco a palavra pela ordem._· 
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Senadm•. 
O Sr. Paulo ile. FrontÍn (11nla o1•dem) ·- Sr. Presidente, 

r.n 11er.o ,no illust.re fiolalor da ncceit.a, meu mnlnentc nmigo, 
·Senador por Santa Cntharinn, que .fnGa um pequ~no ncldf:lndo 
no ~eu refJU•1l'imcnl.o. . · · .. 

·. A Lei da. neceil.a é da maxima imporl.nncia.- Dependo do 
rRIJ_Hlo cu idndoso, pela grande somma rio impostos ngg!'Rvados. 

0 Srna.do- ainda ilão saho qml! RCl'Ú a dCSJlrsn {olnl lll'(:ll· 
mr.nlarin, .110rquanlo o respectivo or~nnlcnto·. ainda não foi 

' volnrlo na Camara. Exactamentn .nosso ·m·camcnt.o ha vr.r!ms 
imílol'lanlcs, como aquellas que se .referr.m' 0,0 pessoal c quo 
aJ'l'ecl.am todos os demais orcamenl.os. Si . fôr modificada a 
lnbolla ''Lyra", todas as peroent.agens constaúlcs dos outros 
orcamcnl.os teem de ser alteradas. Ora, ó um o I emento os
_soHcial pnra sabe!' como devemos augmentar a· Receita, cn
n!lf!Cet'. qual é a desp·esn, conhecer ·qual o· def-icil rrnl que 
RJWl~s,mltr o Orçamento. _ · 

Nessa;; condições, ·pediria no cininente · nclaf,ór da necciln · -
· l]tll1 modificasse o' seu requerimento no· sentido da. m•gcncin, · 
rm log-nr di! sct• para ·a sessão rio .ho,io. ser- pa1•a a de amanhã. 

O parecer .. está publicado no Dia.l'io do Con(tl'e,çso, r!Q 
hn.il', Al"l\ _o momento do sa)lit• do. casa, nUc ·não e;;tava rlis
ll'ihtrirlo, Quando cheguei no Senado, ·o Dim·io ·ainda 'RQUi 
nfio I inha cbrg·aclo, Só .postcriormrnl.n; rccQbi um exemplal' 
JlRt'a examinai-o, aqui, na bancada. Não· o Ii como dr.via, .não 
conlwço bem ó assumplo. O tempo de quo. dispunha !'ui ohrl
g·ndo · a cmpt•egal-o na rliscussilo dos· diversos or~amenlos ria 

. L~ i dn Despesa, de modo que não me fo.i\pos~ivel- acompn
nhm• com o necessnrio cuidado o rlr.hate ü;avado. nn Camara 
dos Depnlndos. 

Por isso, ,iulgo ·muito rli.zoavc!.' o podirlo 'do-urgm~cia do. 
honvaclo Senador, porque, r.ff~ctivamenl.c, IHI necessidade de 
~r.r rliscuUda com lempo n Lei ·<Ja Desposa, afim de que ninclu 
]los;; a voll ar •i Cnmnrn. mas cm todo o caso, peco a S. Ex. 
que ·ncccite o meu alvill'l!. A dcmom será apenas rJp, algumas' 
horas, e, sem pre,(uLzo. do andamento dos nossos. trabalhos, 
l'icm•omo$ .. rm concl!çoes de conhr.cr.r quacs os novos mm;;, n;, 
nnvos sacril'icios, que lrmils a imptlt• no pniz, arin). dfl r!qni-
liht•aJ' o~ orcnmrnt.os. · 

:Firam r.81.ns ns .COI1sid('racljos ,qur rtl t inlia n fMrr 1 

\ 

. ·~ 
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O Sr. Alfredo Ellis (peht Ol'lklfl.) ,- S1·. PJ·c~idcrile, li

niHHIIO~··eombinalln cnrn n illll~l·l'c c noln•r. Hr.lnl.or da llecni.la 
Jiit UjJI'Ctif.!lllU!}ÜIJ tlé LJJJ) J'C(jlii'I'Í1JlOIÜU ue LJl'!;'(]llCia' j)ai'U 0~8(1 
uJ••:amento, m·gcncia que não· Pnvoh•ia absolutamente u ôl.!-

. JIIO!'a nem pl'ejuizo alg·um da ~ua discussão, porquanto, clc
,(,ois do ·terceit·o turno, ainda ello voltaria ti Com,missão, ufiu1 . 
de pas~ar pelo ct•isol do nosso exame c pela analyse c votarão · · · 
do Senado, si pÍ:ll'venl.m·a fosso emendado·. • · 

. Nestas condicões. o nobre fiolatOI' pediu urgencin •/ ' 
Altendendo, \Jorém, ii Peclamação do nobr•e Senadot• Jii.!Iu • 

Di8tr•icto Federa , como P!•esiclento· da Commissão de Fi- . 
nanl)as o de accórclo com o relator; não opponho cmbnraco · 

. algum ao desejo do honrado Senador, comquanto seja intuito 
nosso apurai' as horas w os minutos, por assim dizé1•, afim 
tlll dar ao SI·. Pt•esidente tla Republica as leis de méios de quu 
necessita pat•a governal' o paiz' . . 

Isso demonstra a· hoa vontade, a f.cndencia· c: empenho 
que. nos anima par·n·rucililar a marcha dos orçamentos. Assim, 
pu is, concordo. em . que a dis~ussão do orçamenll1 se realizo 
nu scs~ão: de amanhã. · ~ . . · . · , · . · 

· O Sr. Lauro· Müller- lleoo a palavra pela ordem, 

ô Sr. Presidente·- Tem· a. paluV!'a Ó' nobre Senador. 
· _ O Sr .. ~auro Müller. (pela ordem) ·..:.. SP.. Presiclonlo, o 
meu roquerunenf.o era pa1.•a adeantar o dia de ho,ie, · Acoulccc, · · 
porém, . que o St'. Presidente da Commissão; uLLendendo 1i · 
possível· situacão de !'alta de -numero, achou - o cu estou de .. 
accurdo . com S .. Ex. - que dovenios . acccder no · dese,in do · 
nobre Seliador pelo Disl.t·icfo · F'edcral, ·votando a urgcncia· na "" 

· ~essão de amànhã. ·Esta concot•dancía de vistas. porém, ini~. 
pot•la, penso.eth no compl'Otni8So de nós lodos om<1'acilitarmo8· 
a volat·.iio··da lei da neceila J)Ut'a a boa regularidade do func~ 
cionani'enlo das adm inislraçiío. - · ... · ' · - ' ,, . 

Nestas ~ondiÇões, l'~lit•o o' nll.l,ll·.: requel'i.mcnlo ijai~U ,qúc 
V, Ex., Sr. Presidente,· de aclo.· PI'ÕP.t•io, ponha' na ordem do 
dia ·do amanhã o orçamento da Reclitla. , (Muito· bant)'Muilu 
bcn,,) ·. · · ,: ,!'·~· ·"' ,.-- · ~-· ·.}!; /lt:.!f~~~. 

O Sr. Paulo de Frontin-:- Peco a palavra pelt\ ordem, 
O. Sr.· Presidente -Tem· a palnvr;~ ·o uóbt·e · Sena'dot'; 

o Sr .. Paulo de :rrontin (Jlela · m·di:,;t) • ...:.. As cousiti!Jt'at:üe~ 
que ncnbn do fnzot• o ,meu ominontc amis·o, Senador por Santa 
Uutharinn; ··parecem envolver qualquer compromisso ela minha 
1mrte: ·Nestas ·cundi~õcs, desisto do appello que lhe J'iz. 

' . ' 
O Sr. Lauro Müller -Pe•;o .a· pu lavra pela ordém. 

I ~ . 

·o Sr. Prf!Sidente -1.\•m .:.\ palavm o nobro Senador. 
. O Sr. Laura Miillor (p!J/a m•tlr:m i, -. St•. ]>,•e,; id~ntt•, 1'1 

YIHia dus pn~avms· l]tw acaba de pJ•olel'll' o nolll'O ~enu•.lm· 
pelo Distt•iclo Fcde!'lll, I'CflllOÍI'O uovunwu.lo lll'B'CI\C.ÍU !Jlll'a 
Hnmcdiultt di~cussilo elo Ot••;nm(!n[o da llt•ccJlu. . ' 

O Sr. Alfredo Ellis- Peco· a pnlavru pela ordem.. . 

.Q S~. Preªi~.Q.ª~~-: 7:em ;\ P1!l.\1Yl'll .O ll9lli'Q Scnt~dQr, 

\ 

\ 
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· O meu appcllu J'o i 1'cilq untes da sess:in. PJ•ocuroi pes
soalrncnte o meu eminente amigo Sr·. Senad-:~r :r.auro Müllcr, 

. sem 'preoccupa~,iio tle numero ná Casa.:. E per·o a S. Ex:. qu~ 
. coutes~e essa minha affirmação. . ' . · . 

-,i, · O SH, LAURo l\IÜLLEn- E' exacto.· E cu t•csr•omli que niío 
dependia de mim c sim do Senado, . 

O Sn. P.~m:o DE FaoN'riN :....... O illuslro representante do . 
. Estado de ·Santa- Caf!harina declarou que pOl'. si não pcdoria · 
·a~l.cpder porque havia compromisso com a :. C.omiilissiío do 
Fmnnças. . . · · . 
· · ·O digno .Presidente da ·.commiss;lu· ac- Fiím:ças dcclar:ou 
que acccclia ao- requerimento, o que agradeci. : . . . 

Vê-se, pois, pelas considerações do meu eminente .amigo, 
· ·quo a questão. não implicava cm compromi;:sos de nenhuma 
· natureza .. · . · . . · · 

: . AI questão da receita é da maxima importanc.ia .o ó. exa- · 
cllímcnlc. por isso· que os membros do Poder !.e,;!~lal.ivo . te em .. · 

·o ml\Ximo de .acção, ·como representan_lcs di ~·ectol• da ~0.9~0 •. ' 
. . ~fto podemos estar aggravando os impostos e os sacrtfiClos 
que temos de pedir ao contribuinte, sem estudar sufficientc
mento a qu_estiio. Essa· que.stAo não pôde se~ estudada ai~da 
-r•ot•que o orçamento: chegou,· como declaro, ho. dous. dto.s. ... 
O parecer foi apenas publicado. no . Dia1'io . do Conu1·esso de 

. hoje, niiô estando ainda em avulso. Não há, portanto, absoluta-
~mente qualquet• 'intuito de obstruccão, ou intuito. de negar or-
~-mnenlos ao Governo. .. . . . . . 

· · !' A/pezar do ser ainanhã dia cm que não. devcri~t haver iJ,!lS- .. 
silo, acredito que: todos -os .Srs. senadores farão o ·s~criflcio do :' · 
comparccç.r ao. Senado para que ·fiquem mais adeantados .-os· 

. trabalhos. OI:Jlamentarios, _c o. podido era mesmo·~neste se~tido1 . Jlllrn a se,~sao do. amanhu, De modo que nem stqucr sohcltm ·. 
· esse adiamento. · · . · · . · , . · , · ·: .. 

Nestas. eoridicões, não me parece .procedente que se esta-
. bcleca ;um.,cotnPJ'Omisso ·sobre úquillo que era. apenas U!Dll 
·necessidade pa1•a estudar a quosUlo. Desde, p·orém,. que se cs
fabolc~-!Í iseo 'cómo · compromisso, declaro quo J•etiro" .o meu 
appc!Jo. O Senado resolverá como entender, .certo de que. us~ 
roi d.os meus. dircit1ls como julgar conveniente.- ' ' ' \ 

.. , .O ·sr. Preside~\e - Vou submelter a-vol.os · o .. J•cqucri- • · ·· 
n1enló . de . urgoncm apresentado .· pelo · Sr. Scnadm• ·. Lauro 

~fü!~~~: Srs. que app~·ôvam a urgencla; queiram lovantu~-s·e 
{Pausa}. . .. . .. . . ,, .. .-.. _Foi approvado. 

. O Sr. P~ulo de Froniin .(pela rmlÚ1.) ,_ S1•. PJ•osidcnLe; 
J'cquc.iro a "·c.t•ifica~üo de votacã'. · . _ 
: : O Sr. Presidente -·O S1•. Senador .Paulo. 1.lo. FrouUn J•ÍJ-

J•cqueiro ·verificação de votacão. · ·. . · 
Peco aos Srs. senadores que votaram a favor do rcctu(Jri

lllonfo que fiquiltn de pé para serem contados. (Patt$a) · 
. Votaram· a favor 31 Srs. senadores. . 
Queiram sentar-se os que votaram li favor c Icvuhta.t·-.so 

os que votaram eonLrn. . . 
:VPtOti.COAtra o sr, Sonndpr Pauld d9 Fi:onll!i" 
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o Sn:·P.wr.o DI~ FnoN'f.JN - Não volci contni, nem li 
favor. 

O Sr. PresideJ;te - ·vntaJ·am a J'nvot· 31 Srs; 1>3enadurc~. 
!iflo l1n numero. Vao Jli'Of\eder-~o á chamada. 

o Sr. Lopes Gonçalves .:... Pvçn a ·palavra· pela ordem·. 

· -.. O Sr. Presidente -· '.I'Ptn a pnla\'l'a o nobre Senador. 

O Sr~ Lop~s Gonçalves (') (p!'/a rmll!JII.) -. Sr. P-residente, 
o. negimonlo do _Senl!UO determina que o Senador prcsenLc 
nu hora da volucao mto ·J5órle, recusar. o R~u voto _sobre qual
quct•·;asoumptci. Deve manifestar-se,· . .. . . 

O Sr. Senador ,Jlaulo de FronUn,. ·no seu gesto. de agoru, 
declarando •que não vdtou o requerimento de urgencia, ln-· 
fringc o Hegimenlo, c pela expressão que lodo o· Scna·do 
·UCábu de ouvir, in1'crenL9 é· que S, Ex .. -quet•ia -votar contt•u 
esse requerimento. Por consequencia, o vo'to de S. E.x. · ~ · 
UÍll vnto \•alido. Votaram a fa'l'or''31 Srs. Senadores. s~ .Ex. 
·inantevc~se no recinto,, 'perfazendo· assim o numero legal. 
J"ogo' o requci·imenlo foi approvado -o os trabalhos· correram 
regularmon to. . . - · . , 

Fa~o este' protesto em··.nomo do Senado, da moral repu" 
h li cana' c .do prestigio· oslabcleci'do uo .ncgimento. S. Ex. 
Jtão· ·podia· rlcixàJ• de expressar o seu vuto, _tanto mais quan
to, no· corJ·er da discussão· já se havia .manifestado cdntrm•io 
uqlllroquerimcnto .. S .. Ex,· retirou-se do· recinto depois que 
V, ·Ex.,, Sr: Pt•c;;idente, attcndcu ao pédido de verlficnçiio 
elo \:otuciío ··.c ainda se cdnservou sentado alguns miúutos, . o 
só'· depois '.que Y. Ex: o interpellou si vo.tnva' . a" ·ravor ou 

: cilJ.tLra, foi que S. Ex. se retirou. ·.. : ~ . 
Sou um grande a•dmirador do illusLi·e .. Senador pelo 

Districtd Feder.al, di) Sllll caracter, da sua· cultura .c do sou 
patriotismo; mas inconteslavclmcnto esse procedimento ó 
do allB" dcsconsideracüo a 31 Senadores da Republica. é do · 
alta dosconsider·açiio ao regimcn .republicano o aos interes" 
~s · 'iit:"acs do paiz, que. n~o 111\do ·ficul' suJeito ads· capri" 
eh os da quem ·quer. que ,SOJa,. · . . · - . , 

. -o_- Sn •. LA uno :M:ÜLLER -- Nüo h a voto comptllsorio ·no So" 
11atlo . .Vota quem _que~"· . . . - · 

·- ' · . · O ~R ... LoPES GoNQAI.VEs ~ ·r~i11qs . a. obrigacão, o dever 
Jll'Intorchal do .dar. no ·Governo as lets i:le meios, quer da'.Dos
JlOZll,. quer da lleceitn. Estamos nos uiLimos::dins do sessão 
c. não ó ,juslif.icavcl >C!Ue. se proceda ussiin; ·quando a rnaio
rta tlest~ Çnsn - desta fôt•mu denominada pclds ,.proprios 
oh~LI'uccto'lllslas. ou por a·quclles que so oonservmn aluda em 

· oppusição no Governo aclual -.quando a maioria desl.a ·casa . 
tem sido JlOI' •demais l.dlcrante para com ·todos · os Srs . 

'olJsLruocinnistns ou opposicionislas. • · ' 
. Q ,sn. ~IIIN!Üt 1\LICILIP'! -Não ~ opposicüo ao Govomo, 

mas Ut1 JII'U,JIJCln n. 35. l'u·cm n bot da linha. '.L'ndos tomos 
o desejo .de cullabqrat· m1 .clml'ecc.ão das leis do meios.· 

(') Não !'[!i t·cvislo pejo Ol'.udor. 

I 
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O SR; LoPES GoNÇALVES - Aqui, :neste caso, não se tra
ta de questão governamental, mas de questão de ordem na
cional, de questão' cm que a' honra do · paiz está empenhada, 
cm que a dignidade dos sr~. Senadores tambem o está., 

. ' I ' 

' 0 SR, IRINEU MACHA'DO - iV. Ex. tem muito intel'CSSC 
'p_m obter os orçamentos? .(Pausa) Não parece. I · · . . . 

O SR. LoPES GoNQALVES ·- Não ó possível que a delibe
racãq, que ·a vontade de. 31 ·Senadores :fique sujeita ao ca-· 
prioho de um illustre. co!lega . que infringiu consideravel
mente o Regimento .. , • 

. () SR., .IRINEÚ MACHADo ,....., .Não apoiado. 

. O SR. L~PES GoNÇALVEs - • • • e desconsiderou a todOs 
~., ' , . 

·.O. SR. ·IRINEu l\L\f.lHADO - Não apoiado. S. Ex. exerceu 
um :direito que Lhe é garantido pelo llegimento. 

\ . . ' 

O SR. LoPES Go:( AL~Es- Não é -esse o seu direito. Es- · 
tando presente, devia- manifestar-se. lEi' o que manda o.Regí-
mento, 

1 
· ' 

' o Sn. 'PRESIDENTE,...;. (Fazendo soai' os tympano~) Attenção. 
I . 

O Sn. LoPES GoN ALVES -· Eriun ·estas, Sr. Presidente, as 
considerações que eu 'tinha a fazer. (Muito bem; muito be,m). . . . 

o Sr/ Presidente ;_ Em óbedilmcia ao preceito regimental 
pat'l! os_,casos deJverificação da votação, convide.i os Srs Sena-

. dores, que votaram• contra o requerunento a se levantarem, 
conservando-se de pé, para serem contados os seus v o toe. 
' · O Sr,' Senador Paulo d& Frontin . conscrvou-sa sentado., 
l'ecli a S. Ex; .qua,sa manifestasse. S. Ex:., nüo o fez,· rcti-
ran<ló-so .do recinto, · 

Os Sas. IRINEti MACHADO E LAU!\0 MULLER - Et·~ o seu ui- . 
Ni~.. . 

; 

, · O Sn. PRESIDENTE -·Nestas considerações, .não podia ser 
contado. o .seu voto e, por isso, declarei que n!ío havia nume-
l'O para a vota.ção•do ·requerimento. -

1 
O Sn. IRINEU MACHADo - Apoiado. Tit•em o trambolho da 

linha. · 
. ,o SR. PRESIDENTE - Attenção •. V-ou manda,r proceder li. 
chamada. · , . -

Procedendo-se á chamada verifica-:se à ausencia dos Srs: 

Laura Sodré, Justo Chermont, Indio do Bra,sil, Benjamin· 
Barroso, Gonçalo Rollemberg, Siqueira de Menezes, Antonio 
Moniz, Jeronymo Monteiro, Marcilio de Lacerda, Nilo Peçartha, 
Paulo de Frontin, Irineu ú\fachado, Adolpho Gordo, Alvaro de 
Carvalho, Vid~l Ramos, Felippe Schmidt, (16). ,' · 

. 
O Sr. Presidente - Responderam á chamada apenas 20 

Srs, Senadores .. Não hn, numero; fica prejudicado o requeri
monto .• , 

f3,: - yo~. XI .33 

/ 

/ 
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ORDEM :QO DIA 

ORÇAMENTO. DA. GUERRA 
, I , •, 

3' discussão da proposição da Cam~r~ do~ Deputados· 
n. 178, de 1922, fixando a despeza do. Mm1sterw da: Guerra · 
para o exercício de 1923. ,.·. 

I ' • a 

Vem á Mesa, são lidas, apoiadas e postas em discussão, as 
.seguintes · · 

I .. . ' EMENDAS 
· ...... 

. Rubrica: Saldos e gratificações de officiaes --.; ..Sub-ru- · 
brica - Di'lersos servi2fs .. 

:Accrescente-·se: 
' ' 

Addicionaes de 20 o/o aos offic'iaes das guarnições do ~\ma-
. zonas e Matto Grosso-100:000$000. ' 

Justificação 

· As 'addtciÓnaes de que trata a presente emêilda, é· justo 
' · sejam· mantidas, porque figuram no. orcamen~o da Marinha para 

os ofl'iciaes da Armada que servem nas flotilhas dos ref~~!dos 
Estados, onde a carestia d~ vi~a é reconhecida. · • .' · . 

Salá das sessões, 24 de dezembro.1 de 19~2. - JO'sé Mur-
tinho.. ' · · 

· Onde convier: · 
Fi é a re!lwada a .prescripção ·em .que i~correu o. direito· do 

alferes-alumno, reformado, Genesco de Olivei.;a 'Castro, afim 
de que possa,· perante o Poder .Tudiciarió, propor a acção de 
que trata o art. 13.da lei n. 221 de 20' de\novembro de 1894, 
e pleitear a annullação de sua reforma rcom as vantagens que 
l.he competirem; · . 

' ' 

Razões justificativas da presente .emenda. 

1.• O alferes~alumno .Genesco de Oliveka.Castro foi re
formado por ter sido julgado ·incapaz para o serviço do Exer
cito por soffrer de «Dilatação da subclavea), conforme consta da 
fi. 29 verso do Livro de Actas de Insp·ecção de Saude, sessão 
318,, da Junta do Conselho Superio~ de Sa)lde .. Ora, essa doen-

. ç.a l:l curavel e, como' tal, não consta da ordem do dia n. 91 
de 25 de agosto de 1900, que contém os nomes de ·.todas as mo
lesUas que incapacitam para o ·serviço do Exercito, - logo a 
sua reforma foi violenta e illegal. 'E, o ·que é de maior in'lpor
.tancia para justificar a presente emenda, a .acta da inspecção 
de sf}ude acima citada, não foi, como de praxe e de lei, publi
cadá nem eni Boletim nem ·cm o~dom do dia do Exercito nem 
mesmo nos ,iornaes· desta Cagital, de módo que o prejudipado · 
não poude ter conhecimento desse ataque aos seus· direitos 
pa~a reclamar no dovido tempo;· . . 

2. • O alferos-alumno Genesco do Oliveira Castro era 2• 
tenente desde 31 de ·dezembro de 1906, confirmado pela lei 

• 
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n. :l. 61~ e classi1'icado na arma ue infantaria .por decreto de 
iO de janeiro de 1907, não podia ser reformado como àlferes
alumno em 10 de .fevereil'o, isto é, um mez e iü dias mais 
tarde. · . . · , · ,, 

· EnLretanto essa aberraç_!Lo. adm.in.iJStrativa se faz; e' a. ·· 
· Ent:Qetanto :essa aberraç~o radmm1strat~a l!e ifa~. e a 

custa . de uma gravo kregularidade que viciou o livro .de re
gistro de decretos, como se póde verificar a fi, 67 do livro nw. 
mero 708 do Ministerio ua Guerra, com uma nota á margem 
considerando o corpo do decreto •como uma lista accessoria. 
Um 'mez mais. tarde, isto é, á .pagina 81, novamente o decreto 
é averbado, mas ahi o nome do prejudicadn é ~mittido, e ·por 
esse. modo, subtil. e automaticamepte a sua cónfirmação foi 
il!egalment.e abafada sem que nem•o batalhão onde estava ag
gr~gado pudesse conhecer do facto quanto mais a victima que 
estava para o interior do Brasil. A· fé de officio do· 2• terlente 1 

Genesco .. de Oliveira Castro, actualmente, no archivo do Mi.: 
ni~>terio da Guel'!:a, · é. um documento official de grande valor 
para confirmar , as allegações feitas, e não deve_ deixar de ser 
examinada a bem da justiça e da verdade; 

3. • Ainda mesmo que o processo de reforma tivesse sido 
regular; o paciente não poderia ser refo~mado· no posto em 
que foi, por falta de lei que autorizasse· tal acto. · 

Deante do exposto vê-se que não se trata de um caso vul
gar de prescripção, desses em que o interessado póde com 
}lropr.iedade ser ·inculpado de incuria, ou desleixo. No pre
sente .caso ha uma victima ferida cm seus direitos, de modo 
extranhamente subtil P.~ra .que pudesse protestar opportuna-
mcnte contra o esbul•ho Já c1tado. . 

Ha uma in,iustiça a reparar, simples e clara, ·registrada em 
documentos officiaes. · · 

Sala das, sessões, 24 de dezembro de 1922. - Vespucio. de 
:t bt'Cit. . · · -· · 

' ' ' ... ·--
Açcrcscente-se onde convier: 
Em caso de vaga de 3• off!cial na Secretaria do Estado 

ela Guerra, para. o provimento effectivo· desse cargo poderá 
o Governo aproveitar o iunccionario de outra repartição de
pendente do Ministerio da Guerra, que ha mais de tres annos 
venha auxiliando os servico! da mesma secvetaria. -

·' 

Justificação 
' 

Existf! na Secretaria de Estado da Guerra urrí funccio
nado · ele outi·a repartição dependente do Ministerio da Guer
l'a, qiB. ha mais de tres annos· vem auxiliando os serviqos da 
rol'erida s~cretaria. · · 

A permanencia de .mais de tres annos do mesmo funecio
nm•io na dita secretària. significa n neoes!!idade, alli, de seus 
servicos. 

O seú aproveitamento nüo acarretará despezas: . . 

Sala das s'essões, 24 rle dezembro de 102~. - Irineu Ma-
chado. · .. . . ~ 

-,. !~ ' -

' 
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O.nd•1 convier:. 
· Art. Aos tcnantcs-coroneis, . majorc!l e · capitães do i 

Ex('rClt•\ que co·ntarem mai.~ de 35 aunos de servicos, é re. 
conhecido o direito á rofôrma no posto immediato com tqdos 
·os venc1mentos1 si o requererem dentro do tres mezes, con
-~ndos da data ca promulgação desta lei, . 

~ •. :b' ., ~4 de dezembro de 1922. - LauM $odl'é. 

Justilicação 

· . A emenda acima consagra medida, que foi já ob.iecto de 
projecto apr-esentado. na Câmara-dos Deputados pela· Commis';' 
siin. de Marinha e Guerra daquella C!fsa do Congresso Nacio
nal ao~ 21l de outubro do corrente anno, e alli em .andamento. 
Xãfl offtwece isto como innovação. O que nessa emenda. se faz 
·é 1\!!tl•ndr.r a maior numero ·da officiaes do Exercito a facul- · 
dad~ que foi· dada a out.ros para conseguirem a sua reforma 
na, condirões cRtabelecidas. . · · · 

Não h a sinão justiça nesse neto .. Cabem e. todos os· onus. 
A !'ridos devem caber as v:mtagen~. si · as · houver. - Lauro 
'SfJdré ' • . ' ,q .•• 

' 

Rubriea - Directoria do Material Bellico. 
Substitua-se na ·rubrica «Direct.oi•ia do Material Bellico» 

a parte concernente ao portcirrJ •continuo ~c serventes, pelo 
seguinlo, conservado o mais como e~tá no _projecto: . 

r ordenado ..... . 
:l porl.cb1> • , •• ~ gratificacão ... . 

l aluguel da casa 

.1:000$000 
2:000$000 
1:200$000 7:200$000. 

r 
2 continues· . . . . ·t ordenado.: .... · '1 :920$000 

gratifica~ão .... 960$000 5:760$000 
I --·r 

· J se:rvenLcs .· . • {t 
ordenado .. ,., . • · 1 : .U0$000 

I 

gratificação ... , 720$000 8:640$000 

... !ustjficaçllo 

Pel11 decreto n. 15.795, de 10 de nóvembro fii)do, foi 
dado nt•ve regulamento para os servic·os do Matc:·ial Bellioo 
:;:enr]o rr~ndos quatro lo::rarcs do serventes, elém do porteiro 
e dós com inuos que .iá existiam. Parn que o orçamento fique 
t.le acetirdo com as di~posições. constantes do nrt. 20 t.lesso re
gulamento, torna-se mistér fazer as' modlfica~ões acima. 

(niari() Officifll de 15 drJ novembro de 1922 - Reg. da 
D .•. 1\I. B,.) , - .4.ntoni(l .Voni:::. ' 
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Á{lcroscente~sc onde convier: 
Art. · A lei n. 632, de. 6 de novembro de 1899, art. 4•, 

· · parte primeira, se applicnrá tambem no montepio e meio 
soldo militares, quando filhos menores ou filhas solteiras, 
nas',, condições legaes, . não viverem sob o mesmo .tcctQ o eco-
nomia com suas mães viuvus, · 

l!tstificação ; 

E' de intuitiva just.icu a providencia consagrada na pre
sente emenda, porque equivale ao restabelecimMto da se. 
gunda parte do n.rt. 1' da lei n. 2·88 de 6 de ago~t;) tia 
1895 que determfnara · ctevcr ser o montcpío do> offi
ciami da Armada e, classes annexas, da mtlsma f6rma 
que os· dos ofí'iciaes do Exercito, dividido em duas '.par
tes iguaes, cabendo uma rlellas ú · viu:va . e outm nos 
filhos succcssorcs, na fórma da lei e revoga. o preceito que 
manda abonar ú :viuva desses officiaes, a pensão integral do 
montepio/ com prejuízo dos filhos menóres ou filhas. soltei
ras, vivendo com economia separada da mão viuva •. 

I . _ I 

· Sala das sessões, 2·4 de dezembro de 1 !)22. ;-; Carlos, 
Cavalcanti, , 

Onde convier: 
Os nlumnos da Escola Militar e do Curso Annexo que 

foram desligados de accôrdo .com o art. 13 do R. E. M., mas 
que. cursaram· regularmente aR aulas. até o fim do primeiro 
período deste anno e tinham. médias para serem lllpprovados, 
serão promovidos .aos ~nnos superiores, inclusi•ve os que es
tavam matriculados de' accOrdo com o art. 41, 

Sala das sessões, 24 de dezembro de 192·2 ~· - :AbdiaS. 
Neves, 

· J ustificacão 

Logo depois dos . tristes factos de julho ultimo, foi pu
blicado pela jmprensa desta Capital, que os poucos alumnos 
que ficaram no lado do Governo, seriam sacrificado!! nos 

. exames que, porventura prestassem; não podíamos de modo 
algum dar {lredito a tão monstruosa noticia; ·porém, com sur
preza geral foi. eonsummada. mais essa arbitrariedade! 

Ao Dr. Epitacio PessOa, então 1Presiáente · tfa Republica, 
expuz.eram o ··que. vinham de soffrer em memorial ontreg,,e 
pelo Sr. general Carneiro da Fontoura. Nesse documento in

. , dicaram as fontes onde o Dr. Presidente poderia ·constatar a 
veracidàde das suas allegac;õles. · . · . ·• 

O Dr. Epitacio não foi surdo ao seu grito! Estudou o as
sumpto, procurou certificar-se do que diziam, e, finalmente, 
recebcu~os cm a:udiencia especial, afim de aconselhar me
didas que annu!Jassein tão grande iniquidade. · .· 

Resultou desse entendimento com o Dr. Presidente, quà 
fos~em 'llO Congresso e solicitassem a approvação d1e ·um 
pro.]ecto, em t.crrnos que o Governo entendeu po,r bem. 

Com o tempo já tornavó. exíguo, na Carnara foram ncon
.selthados ,quo annexassem a medida que solicita'V!Im. ao, 

( . 

I 

•. 
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'projecto n .. 173 A, já em andamento (projecto que cogita da 
reforma dos militares inutilizados na·· ultima re'Volta de 
jultho). ' . . · · . 

Foi sem mais delongas approvado esse dispositivo na Ga
mara, e, está agora no Senado para as res·pectivas ·discussões; 
porém, como o tempo ·é escasso apresenta a emenda ·acima 
referida que o Gloverno certamente apoiará,· pois não é de crêr 
que vá dei~ar ao abandono na caserna os poucos alumnos que· 
cumpriram ó seu dever! · · . · .. 

Pedem, Srs. Senadores amparo ·nesta hora de angustiai 
São quasi todos, alumnos do 3• · anno que verão ruir 

por terra a aspiração que com tantos sacrifícios acariciam. 
·Agora •que j.á .se pediu amnistia para os revoltosos, em 

que situação ficam os alumnos que foram fieis?. ... .· .. · 
DesJiogados e com· a carreira cortada ... ?, N!ã'o, não, . po

dem crêr que o: esclarecido espirita de" alta justiça os deixo 
ao abandono. · · 

Sala das sessões, 24 do dezembro de i 922. ...,.. Abdias . 
'Neves. ·, 

'Onde convi e r: 
Art.. . íFica relevado da prescripção em que por ventura 

t.onha incorJido o direito do ma,ior do cavnllaria do Exercito 
João Torreo Cruz para pleitear perante os poderBs Executivo 
ou Judiciaria a contagem de antiguidade a que se julga com 
direifo .. 

Justf{icaçãd 

· ' Esta emenda não pretende . reconhecer .qitalquer ·direito 
ao 'official nella referido. ISó visa relevar ·a prescripçiío cm que 
tenha incorrido o seu direito podendo em conseque'ncia plei
tear a· contagem de antiguidade a. que se .julgar· com direito 
pernnte qualquer dos outros poderes, o Executivo e Judicia
rio - caso qualquer dos referidos . poderes verificando. a re~ 
olamacão que perante elles fizer o mencionado official Jul
gai-a improcedente, ficará sem e.ffeito o acto legislatlvp ·quo 
o releva' da prescripção. · ' · . . 

' ' ' 

Sala das sessões, .cm 2'4 do dezembro de' 1922. - Carlos 
'. ' .. , Cavalcanu.· · · · . · · ' · ·. 

Acorescente-se onde convier : 
Ar.t. . Fica o Governo .áutorizado a permittir a màtri

cula, sem prejuizo do .serviÇo nas escolas de intendencia aos 
funpoionarios da Directoria Geral 'de Contabilidade da GUer
ra que o requererem e hajam prestado o concurso de ·segunda 
entrancia, exigido pelo rcgrilamento daquella repartição ·que 
baixou· com o decreto .n. 1'3'.~70, de 12 de fevereiro ,de 1919, 
dispensados de outra ,qua~quer .prova de habilitacão. 

· Parngrapho unico. Estes funccionarios uma vez· habili
tados com o respectivo curso de administração, deverão con
correr parn a formacão do respectivo quadro, nas mesmas con

. dicões que os demais alumnos, ·qualquer que seja ··Sua pro
ccd~ncia. 
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Justi{icaçãa 

\ . A ·faculdade que a emenda acima dá ao Governo, vem fa:. 
cilitnr o recrutamento do pessoal necessario á formac!io desse 
quadro novo. cuja importancia manifesta exige elementos se~ 
leccionados C· portanto com as qualidades·essenciaes ao perfci~ 
to desempenho das importantes funccões que são chamados 
a preencher, no mecanismo administrativo da ,iunta. ·. · 

:De. resto. o pessoal a que allude a emenda, nem sómen. 
to jlá se acha· no goso de graduações militares em tempo de 

.. paz, como tambem. tem missão descriminada, na organização 
do exercito. em campanha.·, · 

· Quanto ás suas habilitações. a presm:npcão legal é que são 
· sufficiontes -para dar-lhe o direito de aspirar legitimamente 
a entrada naquel)as. escolas, como prova o pro.sramma do con. 
curso d_!l segun4a. 'entrancia a que é submettJdo para fazer a 

· promocao d.eJ+tro do •quadr,o a que. pertencer. Esse program. 
·ma é .o .seguinte: escripluracão' mercantil por partidas dobra.· 

das, applicada a contabilidade publica; direito administrativo 
e finan'cas; legislação de fazenda e pratica 'do serviço. • 

Assim oonollie-se que o mencionado pessoal da Directoria 
11e Contabilidade da Guerra"que aproveita a emenda, está pelo 
menos, em condições identicas aos demàis elementos que. en. 
tram na composição do q.uadro de administração militar, um 
dos 'preparados pelas escolas de intendencia. , 

Sala das sessões, ,em 24 de dezembro de· 1922, - C4rlo8 · 
Cavalcanti. . . · ' · . . , . ·. · . 

. , 

. \ 

. Art. Os sargentos-enfermeiros do Hospital . Central do 
Exercito que contarem mais de 10 annos de serviços profis~ . · 
sionaes, sendo pharmaceuticos diplomados ha mais de 2. an~ 
nos pela FaculdadD de Medicina ou a e.sta equiparada ·serão 
pelo ·Governo aproveit.ados nas Pfimeiras vagas que se veri~ 
ficarem rio quadro de pharmaceu icos do Exercito. · 
.... Sala daS sesscres, 24 .. de dezembro de :1922;, _.:. Irineu 
Mac4ado .. / · · 

· Justi{l:caçãa 

lconsid~rando n!io. haver ooncurs~ para o ;!fll~dro de p•har- . 
maceuticos h a 2 annos. estando- o actual quadro de enfermei~ 
ros extinctos .pelo· § 1.• do art. ôSi do ultimo .regulamento 
do Corpo· de .Saude do Exercito, que é o seguinte: 

1 c:Os, Jogares que vagarem em c'ada repartição ou estabe. 
lecimentos · irão sendo preenchidos· por aocesso entre os fun~ · . . ' CO!OnarJOS. . · · . · · , . 

§ 2• do mesmo artigo: Esses funccionarios poderão ser 
aproveitados ·nas vagas que se derem em outras repartições , 
do Ministcrio da Guerra.a .iu·izo do Governo~. · , . 

Assim n presente emenda não trartí augmento de despeza, 
antes no 'contrario, sendo um dos acl:uacs enfermeiros t.rans
l'orido para o quadro de· pharmnceut.icos sert'i nomeado pu·ra 
a vaga deste um outro com vencimentos muito mais reduzidos. 

· Esta emenda não vir{1 abrir• excepÇão porquanto cm i9·19 
I 
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foi nomeado um sargento para ·o quadro medico J?or contal'.· 
mais de 10 annos de serviços; no corrl)nte anno fo1 nomeado 
outro sorgr.nto-cirurgião dentista para o respectivo •quadro por 
contar mais de ii annos de servicos. 

Sala das sessões, 24 de de;-.embro d~ 1922 ... -."Irincu 
Machado,, 

Onde convier: . 
Art. Corrij a-ee a consignação, na vet•ba ada• Su-

. premo Tribunal c .~uditore~ - .. para. ~er assegur a ao an
tigo Auditor do antigo 4~ d1struJto m1htar, S. Paulo! 'lctual
n"iente na 5" circumscrip•Cão judici!J.riã militar, a dli'ferenca. 
entre seus actuaes vencimentos de 21:000$, e os a gue tem 
direito, e:x:-vi do decreta n. 821, de 27 de, dezembro · d~ 1901, 

. lei n. 3.'671!., de 7 de ianeiro de 119119 e arL. 1• das d\SPO'SI· 
oõcs transitarias do Codigo do PTocesso Milit•r, pela. elev~
ção dos vencimentos do juiz dos Feitos da Fazenda Mum-
cipal. , 

Justificação 

Os vencimentos dos aruditores da Capital Federal e deis 
4• n ü• ti'is>trict.os .militares, estão equiparados _aos do ,juiz dos 
l<'citos da Fazenda Municipal desta. capital, como bem de
monstrou o honrado· Senador Irineu M~chado, na emenda que 
offereceu e publicada: no Diario Official, · de .18 de agosto / 
de 1922, pag, 2.g85. , . , · · . 

S. Paulo ·era o 4• c:Jslricto ·militar (decreto n. 431. de 
2 do ;iuVho. de 1•&!H, que dividiu o territorio da Republica· em 
sete districtos militares; Ordem do dia :Jl, 2i8) .,, Assim, na 
data do referido decreto n, 821, de 1901, era S. Paulo a sédo 
do 4• district.o militar, tendo .sempre a elle pertencido, . 

O auditor visado por esta emenda foi removido para: 
S. Paulo era o t(.• distric,to. militar (decreto .n. 431, de 

. assegurou as. va.ntagens que competiam ao juiz dos Feitos da 
Fazenda Municipal, desta capital, vantagens que ainda goza, 
~pe~a.r ~e sua transferencia recente para a 5• circumscripção 
.lndimaria, porquanto; fa7em ellas parte de seu patrimonio o 

·. Jthc são asseguradas pelo disposto· no art. t• Disposicões 
Transitarias do. Codigo do Processo. Militar, · · 
. ~ala, das sessões, em 24',de dezembro de 1922.;:...;.. 'Jós~ 
rle S1quezra ilfenezes, - Paulo àe Frontin' . . ' . . 

/ 
. . . -. ,: . . . , . r 

. ML Os officiaes:, effectivos do\ Corpõ de Saude: ílô 
~xcrcifto o da Armada contarão, unicamente· o para os et'í'eitos 

n ~o. or~u: em cada cinco annos que tiverem de . effootívo 
~e~vt J•Co m1htnr, um anuo de seu respectivo curso,' cam apro-

eJ .amenlo, nas esc()Jas SUIPeriores. · · 
I 

Justi(ica;çl{io 
. ' 

. • Do conformidade com a legislação militar em vigor,· o 
pft1mo · anno passado como simples alumno dos CoUegios Mi .. , 

l 

'. 
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litarcs é contado para todos os effei tos para , os militares, as
sim como é contado tambem o tempo dos· alumnos das Esco-

·.lns Nlilitares. i · , . . · . 
Tal criterio, ·entretanto,. não él observado com relação 

. aos officiaes do Corpo de Saude do Exercito e da Armada, 
o que constitue uma verdadeira in:justiça, pOTquanto taes oi"
ficiaes são incorporados aos respectivos quadros do Corpo de 
sruude, ,iá formados o á. sua custa, sem onus de especie al
guma· para os cofres publicos, ·não se dando o mesmo com 
os outros. · officiaes, que são . educadps, desde : os respectivos 
preparatorios até á terminação do curso superior, <á custa do 
Tt.esouro Nrucional, tendo soldo, fardamentos, etapa, medi-
oamento's, e!:c. ~ . · 

Accrescc . tambem que, · normalmente, a regra geral , é 
que os· officiaes do 'Corpo de Saude . só ·podem entr.ar para o 
respectivo quadro aos ~5 · annos ·de idade, e é iinpossivel es
perança. file carreira em um quadro onlle terão qoo. atravessar 
lentament.e, . morosamente,· os postos de segundos e primeiros. 
t.cnentes, em numero super.ior a, 200,- pela rigorosa antigui
dade, pam attingirom o de capitão, pois sendo de 5 · a 6 a 
média· annual das .vagas no quadro de medicas, do Exercito 
(cito. o quadro de medicas do Exercrto por ser o maior que 

. existo no Corpo de Saude do Exercito e da Ar.nada, pois nos 
outros o acccsso é muito mais difficil). serão precisos se
guramente !tO annos para um medico militar-·ser promovido 
ao posto de capitão, o que em regra não se. dará, porque mui
to antes disso será elle ref<>rmado compulsoriamente. 

:Peste modo serão . , raríssimos os officiaes do Corpo de 
Saude que lograrão promoções aos postos de\ officiaes supe~ 
ri<>res. "· · ' 

Pcrcorrendo.-sc o ultimo · Almanack do' .· Ministerio da 
Guerra, verificái·-se-·ha o grande numero de primeiros-te
nentes nas differer..tes armas, com 22 annos de idade e ca
pitães com 26, •p<>ssuindo todos :os cursos feitos, sem o des
embolso de qualquer· quantia, a não ser para acquisicão de' · 
de.torminados livr<>s, e contando oito e mais annos. de servi-

. . ço; ao passo que p ·med:.co n_aquella idade terá que· iniciar ·a 
. · ·sna ,carreira no posto de ~egundo tenente, mediante um cnn
. Ol\l'SO, 'apezar. dP seu diploma especi.al,· adquirido em seis annns 
· de curs<> superior. além do tres a, cinco do curso de prepara-
, torios. o que tudo representa a despeza do vinte contos de , 

'léis no miriimo.. . · · 
Na Franca os officiaes: do Corpo de. ·saude do Exercito 

contllim como serviço effeotivo (para a reforma unicamente) 
os estudos preliminares á entrada nas Escolas Polytechnica de · 
Saint,.Cyr, Lyon, Val de Cr!\ce e Escola Veterinaria de Saumur. 

·· .Para a primeira os alumnos, á nomeação de tenente ~llm 
quatro annos de serviço (depois de dois annos de escola só~ 
mente). ·· · 

Para Saint-Cy, tres annos (depois do dois annos de es-
cola sómente) . . 

Os. medicos, quando nomeados tenentes, contam conco 
annos de serviço (depois de tros annos e .quatro ·fuezes de es-
cola .. sómente) . · · 

Os pharmaceuticos· e veterinnrios quatro annos. 
. Si o alumno fez o servic<> militar antes de sua ontrad!\ 
para a escola, esse tempo .de serviço é contado a mais., . , 

/ 
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Os annos de se'fviço, a titu!o de. estudos preliminares, são . 
contados para reforma. . 1 · • • 

Na Franca onde. são necessarios os ·30 annos de serviço 
effectivo para dar direito a uma rcforma,'·um me,dico. tem di
reito á. reforma mínima depois de 25 annos de serviço ef!e- . 
ctivo (25+ 5 =a 30) e se elle prestou um anno de .serviço 
como soldado antes da entrada para a escola a reforma. será, 
então, após 24 annos de serviço de official (24 + 5 + i === 30). 

Assim sendo, justissimo será que os officiaes do Corpo 
de Sáude do Exercito e da Armada, em cada cinco annos que 
tiverem de· effectivo ser\rico miUtar, contem unicamente, para 
.effeitos da reforma, um anno do ·respectivo curso das escolas 
superiores. · . · · 1 · · · · · · ' 

Tal ~antagell,l deverá ser concedida mesmo pelo. principio · 
de equidade, á semelhança do que têm os alun:nos dos colle
,gios e escolas militares, cujas ·despesas são feitas pela Nacão 
e contam o tempo para todos os effeitos. ·. 

Accresce mais que, sem despesa para a União, •essa con
tagem para os. officiaes effectivos do Corpo· de Sáude do Exer.:. 
cit() e da A~rnb.da constituirá uma recompensa, um estimulo e 
,um premio para aquelles que vão iniciar o. respectivo curso 
nas esc.olas superiores, com o fim de se incorporarem mais 
tarde ao ~ervico sanitario militar. 1, , • 

. · Salá das sessões, 24 de· dezembro de 1922. -.Jrineu Mad•. . . ' . . . ' 
4-' verba 13·-·· 'Aécreseente-se 'no final:· 

. «e 75:000$ · para rnobiliario, arch1vo, decoracão, etc., do· 
Supremo Tribunal Militar; sendo .·entregue esta quantia, de. 
uma. só vez, ao, presidente .do .referido Tribunal, o qual pres~ 
tará contas opportunamente.~ · · · · 

'.· ' 

' . Justificação 
•. A dotac~o para mate,rial é insufficienle ~ não póde deix~r 
d~ ~ser cons1g~~da. especialmente uma quantia para a acqm-

. .Biçao de mob1harw, etc.; para o Supremo. Tribunal Militar. · 
' ' Sala. das sessões, 24 de dezembro de Hl22. -Irineu Ma- · 
chad0• · · 1 · · . · • ... · ·• •· ' · - I: 

o. quadro .de officia!)S medicas ao .Corpo d~ Saude do. 
Exercito, de accôrdo com o decreto n. 15.230, de 31 de de
ztel,llb.ro de 1921, e proposta orçamentaria para 1923 é. consti-
Uido da seguinte maneira: ' · • 

' . . . Venc1mento 
Numero · annual . 

Genera! de brigada ................. · :. · 1 . . 26 :.4'00$000' 
'Corone1s ...... : ........... ; ...... : · · 6 122:400$000. 
Tenentes-coronois .. ·............... 16 278:400$000 
M·ajores ...... ........... :.. ..... .. 36 518:400$000 

. Capitães .. .. ...... .. .. .. .. . .. .. . .. 124 1.488:():>0'"000 
·1•• tene t "' n es............. ... . . . . . . ... . 171 1· 590 ·300$000 
2" tenentes ............... ; ..... :.... 85 · 603 :ooO$QOO . . ' . 

----< 
Total ................ , 439 4.686:900$00~ -. 

·, 
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Para substituir o qua,dro acima proponho o seguinte:· 
' Vencimento 

Numero annual. 
General de brigada ............... . 
Coroneis .......................... . 
Tenentes~coroneis ............... . 

1 26:400$000 
9 183:600$000 

16 278:400$080 
36 518:400$000 

124 1.488:000$000 
176 1.636:800$1800 

Majores .. ,'., ....................... . 
Capitães ........................ ·. 
t o•' tenentes .... ~ ................ o ••• - ,-"-"--~-

Total. ~ ............ . 3,62 ti .131 :600$00() 

. Resulta dahi uma economia de 555:300$000 .. 
· Sala das sessões, 24 de dezembro de 1922. -Írineu Ma· 

. chado. · ·. · 
Justificação . 

' O total de .. medicas, do .posto de tenente, é éxcesslvo para 
as necessidades do Exercito, dado o grande numero de uni
pades e estabelecimentos militares não organizados, convindo 
notar que em 1923 ainda maior será ess~ numero, ,pois o effe-
ctivo de praças foi 'diminuído. - 1 

· · O augmento de tres coroneis é para attender ás chefias 
'do Serviço de Saude das 1', 2" e 4' divisões .do· Exercito, pois 

r na 3• a chefia é exercida por um coronel, não havendo,· por-· 
tanto, razão' para de'ixar de o ser por . um official da, mesma 
patente nas outras tres divisões citadas. . · 

· • Outro pcirtto importante a considerar é o posto de ·2· te
nente, aliás, injustificavel, pois, na Armada os: medicas entram 
comd 1• tlmente, não podendo, portanto, ·se proceder de .ma-

. neira differente no .. Exe11cito, maximé em face do art. 85 da 
Constituição, que resa: «Os officiaes dos quadros e das classes · 
annexas da Armada, terão as mesmas patentes e vantagens 
que os dei, Exercito nos casos de categoria correspondente:.. 

Presentemente só existem no Corpo de Saude do Exercito · 
209 profissionaes do posto de capitão e tenente, numero insuf-. 

· ficiente .e que tem. acarretado a grave falta de haver unidades 
sêm medicas, pois, apezar de tres concursos annuaes, os claros · 
no posto de 2• tenente são enormes. 

Fixado, .porém, o num~ro de capitães 'e tenentes em 300 
. (CO!JVem notar. que a proposta do Governo .estipula 380) e 
extmcto o posto de -2• tenente, o serviço será fel to .cpni abso- · 
luta regularidade, attendendo~se a todas as necessidades de 
ordem. sanitaria' e ás justàs' aspirações do Corpo de Saude do 
Exer~nto, além da grande economia de 555 :30ú$ para os cofres 
pubhcos. ' · · ' · · · 

'. Sala das sessões, 24 de dezembro de 1922. -Irincu Ma
chado, '. 

Art.. . O preceituado no art. 54 da lei n. 4 .·555, de 10 
de agosto de 1922, fica extensivo aos officiaes do Corpo de 
.~aude do Exercito com mais ,de 35 annos de serviço. 

Sala das sessões, 24 de dezembro de 1922 •. -/rineu. Ma
chado.. .. · 

I ,. 
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Justificação 

A razão de ser ·desta emenda é· profundamente Justa, pois 
· o. exigencia de 40 annos de serviço para os officiaes do Corpo 
· rle Saude é em absoluto impratieavel, visto não haver um. só 

officínl elo mesmo Corpo que consiga servir durante 40 annos, 
pot·quanto irigTessando na vida militar, muito ,ioven, com 
23 o.nnos, sómente aos 63 conseguirá ·ter aquelle tempo de 
serviço e isso mesmo si fôr general, hypothese muito pouco 
provavel, em . vi{tude de,, na cqrporacií!J, ço~ aquella . gra
duação, só extshr um umco offlcJal, CUJO 11m1te para a com- · 
pulsoria é 63 ·annos. · · 

Como exemplo, neste momento, póde ser apontado o 
actual chefe do Corpo de Saude do Exercito, general, com 57 
annos .de idade e 33 de serviçQ, precisando para sua refo~ma 
com as vantagens concedidas aos combatentes e mandadas VIgo
rar até 10 de fevereiro proximo, de mais sete annos para o 
completo de 4.0, facto que absolutamente niio poderá acontecer, 
visto como só lhe restam seis annos para ser attingido pela 
compulsaria do posto, os quaes reunidos aos 33 que tem de 
serviço per.fariio 39. · . · . 

Outro. tanto, conforme poderá ser verificado no AlmanacTé 
Militar, se observa com os seis coroneis medicos, dos quaes o 
mais antigo conta a penaR 35 lmnos de serviço c '57 de idade, 
e sendo de 60 annos o limite da idade compulsaria do posto 
de coronel, 1claro está que,. em absoluto, .nenhum coronel me- -._., . 
dico e nem mesmo o· proprio general poderão· gosar das van-
tagens, o que será uma. clamorosa injustica, sobretudo em se 
tratando de um Quadro cujo accesso, gracas quasi exclusiva-
mente á compulsoria, é extraordinariamente, moroso, conforme 
se constata do numero de vagas . (seis) que occorre annual-
mente. -· . . ·. 1 ' . , · 

Sala das sessões, 24 de'dezembro de 1922 •. -Irineu Ma· 
ch~do. ' 

• -Onde convier: -Art. · · Em face do gr·ande numero . de vagas existente!i 
na Escola Militar, póde o Governo pcrmittir, no anno de 1923 
a. matricula aos candidatos menores de 22 annos. · 

Paragrapho unico. Esta prorogação é extensiva ao ·Curso 
Amrexo á referida escola. · · · · , · · · 

' ' . . 

Justificação~.;. 
. ' . . ' 

A Escola MlÍifar acha-se a~·tu~i~ente ftineeionando . com 
5~ ,alumnos, e m.ui restricl~ é o nu~~r.o de candidatos á ma
,trJCuJ.a, de mane1ra que ma1s precarw·vem tornar os quad·ros 
das armas quA se acham actualmente em crise· · 
· Havendo . J?Ouca. concorrencia de candidatos á matriculá 

nos cursos militares, o Governo creou o Curso Annexo o anno 
PO:SSado, e dentre as medidas que tomou para facilitar a ma
tl'lcula, uma de !Ias foi a dilatação ·da exígencia de edade ·para· 
22 annos. Art. 10, da lei n. 4.489, do 18 de janeiro de 1

1922. 

Sala das sessões, 24 de dezembro de 1922~ - Abdias 
l\'eves, · ... ' 

I 
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Onde convier: 
Fica relevada a prescripção em que tenha incorrido. o 

• 

1 major· reformado do Exercito, Justiniano Fausto de ArauJo, 
relativamente ao tempo de serviço que prestou nas filei~!J.S 
da Guarda Nacional, no Estado de Matto Grosso, por occas1ao ' 
da guerra contra o · governo do Paraguay. 

Sala das sessões, 24 de dezemb1:o de 1922. - Ma1·cilio de 
Lacerda.· 

· Justi{'icação 

· o of.ficial de quem se trata prestou ao paiz,. joven ainda. 
na quadra calamitosa da celebJ•e guerra do Paraguay, os ser
viços relevantes que foram n~ssa. época confiados á Guard~~; 
Nacional e os prestou. no terr1tor10 de 1\Latto Grosso, que fo1 . · 
uma. das províncias mais sacrificadas na memoravel guerra. 

Todos os officiaes que prestaram iguaes serviços teem 
sido. contemplados ·com a contagem do respectivo tempo e 
seria profundamente injusto que o major Faust.o fosse o unico 
deixado ao desamparo dessas vantagens, justan:ente quand·o se 
encontra em idade avançada, chefe de numerosa família; sendo 
certo que o Poder Legislativo tem sempre resolvido favoravel
mente os casos de relevação de prcscripção semelhantes ao 

: 9e que se trata. 
N. 12 

Onde convier : 
Fica· relevada a· prescripção em que tenha incorrido a 

major reformado do Exercito Justiniano Fausto de Araujo, 
relativamente ao tempo de serviço que prestou nas fileiras 
.da·Guarda Nacional, no Estado de Matto Grosso, por. occasião· 
da guerra contra o governo do Paraguay, . 

Sala das sessões, H de maio de 1922. - j!farcilio da La- . 
. ccrda.. · 

Justificação 

· O· official de quem se trata prestou ao paiz, joven ainda, 
na quadra calamitosa da celebre guerra do Paraguay, os ser
viços relevantes que fot•am nessa época confiados á · Guárda 
Nq.cional e os prestou no territorio de Matto· Grosso, que foi 
uma das provincias~mais sacrificadas na memoravel guerra. · 

' Todos os. officiaes que prestaram iguaes serviços teem 
sido contemplados com · a contagem do resneotivo tempo, e 
seria profundamente injusto que o major Faüsto fosse o unico 
deixado .ao desampa~o dessas vantagens, justarr:ente quand'O se 
encontra em 'idade avancada, chefe de numerosa familia, sendo 
certo que o Poder Legislativo 'tem sempre resolvido favoravel
mente os casos de relevação de prescripcão semelhantes ao 
de que se trata. · ·· · 

1• Pm•ccel' 
O Relator ó i'avoravel á emenda, julgando que, ú. vista dos 

numerosos precedentes, a medida , póde ser incluída no orça-
mento. · . 

A maioria da Commissão é favoravel. á approvacão da 
I ,!lm!l!l.!ll\ O -

' ' 
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Accrescente-se ·onde convier: 
Fica o Governo autorizado a crear uma cadeira da língua 

hespanhola nos collegios militares da ·Republica. , 
. Sala das sessõris, 24 de dezembro de 1922. - Marcilio de 

Lacerda. · 

Justificação 

a) a cadeira de '!ingua portugueza e historia da literatura 
brasileira existe em varias paizes hispano-americanos; 
. ·· b) por c~usa·do noss~ centenario pol~tico todos os. paizes . 

hispano-ameriCanos, espec'Ialme.nte o Mex1co, a Argentma e o/ 
Uruguay, nos prestaram excepc10naes homenagens; .. . 

c) até bem pouco tempo no programma dos collegios mi-
litares figurorl a cadeira de lingua hespanhola; . . .. , · 
· d) no Collegio Pedro II se estuda a1 lingua hespanhola; 

e) nos Estados, Unidos o e~sino da lingua hespanhola é 
obrigatorio para alumnos de curso secundar i o; . 

f) a situação internacio~al de hoje nos convida a. olhar~ 
. mos os povos do . nosso contmente, que faliam o hesl?anhol e 

que possuem vasta cultura, quer artistica, quer scientJfica; 

O Sr. ,Presidente- O orçamento volta, com· as emendas, 'á 
Commissão de Finanças. . · . . . · ·· 

I 

ORÇAMENTO DA AGRICULTURA PARA 1923 
' ' . 

3' discussão da proposicão , da Camara dos Deputados 
. n. 176, de 1922, fixando a despesa .do 'Ministerio 'da. ~icul
. tura, Industria e Commercio, para o exercício de 1923. 

. · . Vêm á mesa, são· lidas, apoiadas e postas em discussão · 
as seguintes 

EMENDAS 
()nde convier: . 
Art. ' E' ~ Governo aútorizado, a estabelecer no Piauhy, 

J)m zona apropr,ada, uma estação experimental de cultura. do 
algod~o. · · 

Justificação 
, ., ' . ' ! ,. " . ,} " r , I . '. : ·': , 

. O~ dados e~tatisticos publicados frequentemente 'pelo Mi- · 
mster10 da Agricultura, accusam um coeff.iciente avultado da 
producoão do algodão no Piauhy:: Não .é. só .. Gosa • esse pro
dueto de: co.tacão alta pela resistencia. e brilho da fibra. · 

Dahl a opportunídade da medida. . 
I , 

Sala das sessões, 24 de dezembro· de 1922. - Abdias 
Neves. · · · 

1 ()nde co:pvier : · -·, 
E A:t. Fica ~ Governo autorizado a fundar. uma Estação 
. xperimental de Cultura do Algodão, no Estado de AlagOas, 

'.• 
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em terras offerecidas pelo ~overno do ~stado, abrindo para 
esse fim os necessarios credJtos. . . . . 
·, Saln .das sessões, em ·d~ dezembro de i922. ----:-: ltl,en-
donça M o.rtins • 

Justificaçú.f! 

· , ·A cultura do algod~o é urna das fontes mais promissoras 
. da riqueza agrícola t nacional, Ql;ler pela va~tidão das zonas 

· ' que 0 produzem; quer pela qualidade. do art1go que ,nellas se 
pó.de obter. . · · . . . 

. Depende isso, porém, dos cuidados que se l~1e _ d1spens~m 
desde os campos cultúraes até ás ultnnas operacoes da In-
dustria e do commercio. . . 

Na região nordes-tina do Br·asil, é o Estado de Alagôas um 
. dos que teern o seu futuro económico mais intimamente Ii

gado a essa cultura, não só pelo desenvolvimento a que nelle 
tem e lia alcançado, como,· sobretudo, pela riqueza de ·terras 

·apropriadas que possue. e pelas excellentes fabricas de t~cidos 
nelle já installadas, algumás das quaes podem cornpet1r, na 
perfeição dos seus productos, com as melhores· existentes no 
paiz ou no estrangeiro. . . 

Um observador cuidadosO e sincero, é levado, poréin, a 
reconhecer que os processos do cultura, colheita e beneficia
mento do algodão, adoptados pelos cultivadores do Estado, 
como, aliás, pelos do outras·' regiões do paiz, são imperfeitos 
e pouco remuneradores, porqu'e lhes tem ·faltado urna propa
ganda pratica e efficiente de melhores processos. . 

. lsqo é, todavia, facil de corrigir-se com a creação, no 
. Estado, de uma Estação Expcrhnental, semelhante ao que se 
. tem feíto em outras unidad!ls da Federação, não só para este 
producto, como para outros, a qual tenha por escopo a se
lecção· dos caracteres das especies de algodão brasileiro e a 
acclimacão das espccies exotwas·, o estud'o S'cientifico e eco-

' nomico. das especies nacionaes, das qualidades das 'fibras e 
· gas condições geologicas e meteorologicas locaes, assim como 

a propaganda dos processos de cultura, colheita e beneficia
mento que maiores compensações possam dar ao trabalho dos 
cúl tivadores. . , · ~~ · . 

Para não sermos vencidos nas ·competições economicas 
por outros povos de culturas semelhantes ás nossas, cumpre
nos o dever de ainparar, com o max1rno · interesse, o futuro 
da nossa vida agrícola, levando· ao conhe'cimento dos lavra

, dores ps melhores methodos de aproveitamento das suas 
. energias pessoaes e da fertilidade das· nossas terras. · . 

. Como acontece com :outras culturas, a base de um tra
baiho norte'ador da campanha scientifica pela ·expansão gra:.. 
dativa da lavoura algodoeira na c i anal e a fundação de . esta
cões experimentaes, porque estas, além de constituírem nucleos 
de produccão .de bôas sementes, ensinarão a'o lavrador ó modo 
de preparar a terra, de plantar,. cultivar o escolher os typos 

. de algodão mais adaptaveis á zona 1em que vivem. 
Dest'arte, sem nos querermos demorar em considerações 

. que n~o _ escapall,l á sabedoria o ao patriotismo da illustrada 
Comm1ssao de Fmanças do Senado, confiamos na approvaçiio 
da P!'ese~te emenda, qu~ vlsa ,su~prir urna falta e promover 
um mestrmavel benefrcro á lavoura algodoéira de AlagOas., 

.. 

, ' 
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Onde convier: 
' Art. Fica o Governo autorizado a fundar um Patronato 

:i\gricola, no Estado de Alagôas, em ·,terras offerecidas pelo 
Governo do referido Estado,, abrindo. para esse fim os creditos 
necessarios; . · 

Sala das sessões, em .de dezembro de 1922. - Men.-
don~a Ma1•tins •. ' 

Just"ificaçõ.o 

E' verdade inconteste o. inestimavel: auxÜio que os . pa
tronatos .. agrícolas veem prestando ás zonas já .beneficiadas 
com as suas instalJacões .... quer, por contribuiremtpara o au~ 
gmento da populacao· rural. quer, sobretudo,, por ·promoverem 
a formação do verdadeiro agricultor brasileiro, aproveitando 
e instruindo o elemento nacional, que tantas provas nos tem 
dado das suas admiraveis energias e da :suaJntelligencia. ' 

. Não é UllJ favor quo os poderes ·publicas prestam, mas ó 
cumprimento do um dever patriotico, concm•rendo para o mQ-' ·· · 
vimento "(fe trans1'ormacíio economica ·do paiz pelo augmento 
progressivo da sua capacidade productora. · ·. · . 

Dos meios indjspensaveis 'ao desenvolvhnento da nossa 
.vida· economica, destaca-se, dent~e. os principaes, a dissemi
nação por todo o paiz do ensino agrícola; com a su& caracte
rização positiva e concreta, conducente a resultados imme- ' 
diatamente productivos. • · . · 

Em materia de exploração agraria, para se conseguir 
exito permanente e duradouro, é indispensavel tornar-s·e ~a 
vida ·nos campos ·cada vez mais fructuosa e compensadora, · 
porque. assim el.la ~oncorrerá, não só para. attrahir' element!_ls · 
novos, como prmc1palmente para restabelecer o necessarw 
equilibrio ont1•e a população das cidades e . a populacüo rural. 
dando combate utilissimo á ·fascinação que os g1•andcs centros 
exercem no espirito da mocidade desapparelhada para o cxcr
cicio de qualquer. actividade honesta. 

. . Além disso, é obra' de previsão social emp1•egar na foi;-
. mação e no aperfeiçoamento do gremio agrícola os menores 
desvalidos, ou sem meio~, do suhsistencia por Ja!La de oc-

. cupaçíio legitima, evitando, dest'arte, que. el!es se tornem ele
mentos nocivos· á sociedade, .pelos vicios que adquirem, mas 
transformando-os em · colhiboradores de alto valor no Pl'O· .· 
gresso moral e economico do paiz. . . . . 
. Agora que entre nós se observa um bello mov1m,ento de 

· reacciio contra o analphabetismo,., herva damninha de que 
precisamos libertar o territorio nacional, si ·queremos· corre .. 

, sponder á sua formidavcl grandeza,(' com .ident.ica. grandeza 
: politica o economica, impõe"se que ''olhemos com maior .ca
rinho e mais dedicàdo. iutcr.esse ·para todas aquellas provi.- · 
dencias que .visem 'ministrar, não .só a instrucção primaria o 
civica, como os conhecimentos technicos indispensaveis á vida 
agricola moderna..... · · · · · 

·. Releva notar que o pro,i ect.o riíio estabelece uma medida 
de excepcão-i)ara determmada região, . mas a justa reproduc
cão de um beneficio por ·vezes varias dispensado pela União 

· o outros Estados.' 
· Devemos ainda lembrar que esta nossa iniciativa .iá me

receu a approvaçíio do Senado, onde a iniciamos, e da Gamara 
(;los Depu!uçlos, q~ando i'() i da e!aboraoão do orçamento· vi-

.. ~' ·. ~ ' 

.: '(.~':~:::;·.·:~i:,.,, ... :: ' 
-' .•.• !'. ' ( 

., 

! 
,1.. 

t ., 



/ 

' , .. 

:, ' .. 

' rf · ·~ 

·. .. 52J· . . 
gente, tll!ixanclo' .~lo. :;<'1' lei em virtude dr: erJ/o do •St·. Pt·eBi
delli.L• da ll•Jpublwa, ./JOl' mal enlenclidn. tnec.lida de econoruia, 
~o~!l'dndo .JJOI.' /.J•ul.ar-sc de uma auLorizaf'ão que ficava tw 
ct'l.lui·io .d~ J~xuuul,i,·o cumpl'it• ~i as condiÇões Jinanceü·a~ du 
JHI.IY. pet•mtLL!sscm. - - ·. · 

_, .lít uaquella (•poca o honrado Governador de .Aiagôas 
::it•. Dt·. FCJ·nandes Lima, a cu.íu acção administrativa intelli~ 
_gente, benemet•ita e e~forçada deve inestimaveis ~erviços o 
]Jl'O!;ore.s~o que o :Estado nestes ultimos annos tem alcanc;aclo 
.valendo-lhe o apoio e a graticlãQ ele todos os alagoanos em~ 
J?!'csla\:a u ~ua v.aliosa coJ!aboração ít nqssa iniciativa,' con
lormc se evtdencia da oflcl'la consl.ante do seguinte tele
grammn, que então nos dirigiu, offerLa que ainda hoje S. Ex. 
mantém na sua plenitude: 

·.· · "Ol'f. Maceió, 11' de dezembro de i92i - Senador Mcn-
don.~a lllartins.- Hio -:-. Lembrei-mo que para ~- patronato 

. agrwol~ a set• ct•eado aqui, talvc~ possa ser nprovcJI.ado· o cu-. 
genho Santa Helena", de propriedade do Estado, c que, com 
aul.orizac;üo d.C!, Congt·esso Es~adual, porei ít disposiaão ·do Go.;. 
v!lrno da Um ao para css11 fim. Como V. l~x. sabe; "San la 
. Helena" I. em edifício. de fabrica, casa do vivenda, maltas re

. guiares bem conservadas, bons terrenos_ para divet•sas cul-
l.ums c possue uma quéda de agua cuja forca poderá ser ut.i
lizada em macl1inismos para pequenas indústrias. Aquella 
pt·opriedacle 1'ica muito proxima da viUa da Matriz de Cama
ragJbc. Sobre .assumplo conferenciei com rt; Dr. Uchôa Cn
valcantí, do Mii:tislO)'ÍO da Ag·rieultura, director' do Serviço do 
Povoamento om Recife', e que aqui passou a b01•do do vapor 
llabel'á. Cordiaes- .saudações. - Fe'rnandes Lima, Governador' 
do Estado." · . · · 

Pelas mzüos· expostas, esperamos que a honrada Com
mi~são de li'inanc•as' do Senado novamente interponha a sua 
proslig·iósa approvação á _presente emenda. ' -Onde' convier:· 

Ar/., E' conccdidQ o premio de 200:000$ a .cada uma daR 
Ires lll'imciras fabricas de a1;o clectrico estabelecidas no Brasil, 
dotadas. porlanlo, do forno. e]ectt•ico c laminador, com capa
citlude de produzir' de oito a dez toneladas do aço ilm 2fi horas. 

~ 1." No caso rlo qualquer das tres primeira-s fabrioas pro- ... 
rluzit: ou elevar a. sua produ~(;ão cn~ 24 horlll! ac_ima do dr.z (o-· 
nclada;;, scr-lhcs-ha eoncildtdo, alem do _prcn}H( csLabel~c1dn 
)Jtll' este artigo correspondente á produccuo m1mma do mto e 
maxima de ele~ toneladas, .o premio, pago uma só vez, de i~ 
c01Ítos J>Or cada tonelada acima das dez. · · 
· § 2. • Os favores acima ostabelcciclos sú se lot•nat•ão e[fe .. 

ci.ivo8 si as inslallacões 1'ef.pcctivas o as c_ondiçqcs r.co!l~mtcaH 
c fiuancciras das fabricas lol'ferecerem 11aranlms, a ,J111ZO d•l 
Governo, de seu porJ'cil.o c regular funccwnamenlo. 

Sala elas scs~ões, 24 do dezembro de 1022. - 11lt11'dliu d~ 
LacCI'da. 

.Jttsti{icaçâo 
. · · U.npl'oclm. u · pt•csrnlc 'emenda o arl. 1 OS, e . seus p~u;aSL'IL"' 

llho~. rla aclüal lei dtt dCS!lC~o. (dccl'clo n. Ui55, LI~ 10 do ngosl.o 
llo ·JU22). · · 
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' Onde convier: 

, Fica o Governo ,autol'izado a installar C:(ll urn dos ccntro.1 
pustori~ elo Es.tudo da Buhia urna escora de lacticinios mode~ 
1ada no estabelecimento similar existente na estacão de Sitio); 
E~Lado de Minas, e tendo unne:xa uma fazenda de criaoão de 
gado leiteiro, despendendo, para .esse fim, a quantia de ~{lO 
contos de réis. . · · ., · · 

Justificação 
• 

·Embora ·a situacão financeira exija insta!lteinente medi-' 
das ·de severa economia, não é licito aPPlicar essá . regra · áo 

. questões que entendem com o desenvolvimento das fontes de 
producoão e representam, sob todos os aspectos, despezas remu
neradoras. Dentre .os ramos do actividade nacional, nenhum, 
por certo, offerece melhores condições de vitalidade e apre,sent:i 
maiores garantias de exito que a industria de lacLicinios, qu0,. 
entretanto, s6 prospera no sul do paiz, ~mquarito que o n01·te, 
8em embargo da excellenoia da materia prima, continúa a fa
bricar pl'Oductos medíocres, c importa quantidades conside~ · 
raveis de queijo e manteiga'. O meio mais efi'iciente de cOL'rigir 
ll~sa anomalia ·e, a um tempo,. reduzir a importação de .'pro, 
ductos,.de tão largo consumo, é ensinar o criador a aproveitar 
mais economicamente a matel'ia prima de que dispõe, instruil-o 
nos modernos processos peculiares a tão poderosa industria. e 
l.al resullado ha de provir da instrucção technica. e experi
mental ministrada cm eslabelecimentos adequados a esse ·mi,; .. 
t.er. · Póde dizer-se,·. em face do exemplo da Escola de Lact.i
cinios de Sitio, que fabrica todos os typos de queijo cstran
i:'!!iro, _além do excellentc manteiga, que taes, institutos estão 
destinado~ a emancipar~so em pouco tempo da tutela finan~ 
coit•a do Governo, se lhes não faltar o leite de que carecem. 
· Crcando~se a escola que ora se propõe, comecar-se-ha l\ 

prover ·O norte dos meios de se liberlar dos 'lnoticinios cstran-
. s·eiros. · 

Sala das sessões, 2~ de dcicmbro . jie ··1922. Ant.onio 
Moniz, . 

Modifiquem-se as respectivas ·Vct•bas ~Pessoal» da Secre
l:ll·ia clll Estado o repartições subordinadas 110 Ministe1•io da 
AgrlcuiLul'n, com sédo nesta Capital.' e em Nicthcroy, dc'.morlo 
que os funcci.onarios abaixo mencignados Lenham. ·OS venci· 
mcntos constBntes da presente' tabella:: . . ' . ·. 
' ,. '·', I 

Secretaria de Estado 

.l'OL1 tciro tI I I \1 I o t o o I I 1 I I I o to o o I o I o :o o o• o o o' 

Ajudante de' porteiro • • ......... .' .. , ......... . 
Continuo . . 1. • •• ~ .................. ~ •••••••• 

. . ' ' CorreiO . : .• . . I ·-~ •••••.•.• ' •• o' • •••• I I •• I •• I •• •. 

Servente . . ~· ._ .. _ .. _ .................... · ... .-.~ 
.~ 

' ,. ' 

0:000$000 
6 :90ilt000 
5:400!000 
5:400$00{) 
3:600,000. 
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lnsta!la,!ão clcctrica . . 
" ' 

O O O o O O O O O O I O o o o • 1 .' o o o 0 o O o o o Encarregado 
Ajudante . o o o .' o o o o o o o 0 0 o o o 0 o o 0 0 0 0 

0 0 0 0 o o' 

Trabalhadores 
· Jardineiros •• ,., • 

JJaterial 

.•. ·~·····~···········-······ 
'.o O O O O O O O o I o_o o o,o,t O I O,I,O,IjO o,. o O 0 

Rep~rtições subo1·dinada.ç 

Porteiro . . . . ............ ~- .. , ........ · ....... · 
Ajudante de porteiro . . , .................... . 
l>orteiro zelador . ·. . .................. ; ...• 

· Pàrteiro .. co.ntinuo . . . . ............... , .... · 
Continuo ....... · ............• · ...... -...... ~-
Correio .· . '.... . ........ :. . . . . . . . . . . . ... .. . . . .. 
Guarda da Bibliotheca . . . . ......... ·. . . : . 
Sel'\7ente . . _. " .......................... ·.: .. . 

G:400SOOil 
4:200$000 

:J:Sô0$QOO 
. 3 :360$000 

6:900$000 
5:400$000 
5:4001000. 
5:4-IJI(J$000 
·I :200$001) 
4:200$000 
t, :200$000 . 
3 .: 360$UfJO 

'I ' ' 

Sala.. das sessões, 24 de dezembro de 1922 . ..:... 'Jrineu Ma
~!J,ado. . · 

Justifica,ão 

Trata-se de empregados de' igual categoria, que exercem 
funoções identicas, . devendo assim ter a mesma remunera-
cão. · 

Onde convier: . ' . . ' ' 

.· · · Destaque-se das 'verbas 5• c 7• «Titulo Malet•lab, as ltn- · 
p'ortaricias respectivas de 1 :200$ 1 1~ 1 :200$, para completar a 
di.fferenca existente cn~rc. Q.S vencimentos dos porteiros 
dessas.· duas unicas repartições e aos dos funccionarios de 
igual categoria.. de rep·arLições, subordinados .ao mesmo. Minis
terio da Agricultura Inclustria u Comm'crcio,. que vencem an-
nualmeute 4:8.00$000. · ' . • · · . , 

Justi{'icaçáo . 

- o Congt•esso. Nacional, v.otando ·o ot•çamento, vela~o, para 1 
i922, jâ' appr.ovou a mesma/emenda ora apresentada. 

· Sala das Sessões, 24 de dezembro de Wl22. - /1•incu Ma-
chado. ' · 

Onde convier: 
nestabelocam~se os vencimentos clo escrevente da.clylo~ 

gmpho do Serviço Gcologicof. e Mincralogico do B'~asil, con
stante da tabclla appt•ovada peJio dcct•cto n. i i. H9, do 20 dt.l 
ja·n.eiro de :1915. 

,Jitstíficação 

A lo! oroamentnritl n .. 3.089, de 8 de janeiro de 1916; 
· · NJduziu os vencimentos dó varias funccionarios do Servico 

!Joologico e Minernlogico do llrasil, c a lei n. 3.674, de 7. de Ja-

' 
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nciro 11'.~ 1!11\:1, ri~sLuhclcel~ll os vuni:i111enl.o~ do;; alludídos fuw:
l:ionaJ.•io~ l'ixatlu.~ pdLI d~>ct•r.tu 11, J I,.\ íl:l do 20 tlc ,jaaciro do 
J!JI.G, ct:lll ;•xch.tsiiu unica do c:;l:l'I.'I'Pllil' dacfylogmpho, . 

' · !':i\ o ,·~ jus Lo que eH to funccionaJ•ic• .haja pagu ·a ~ua uo
llltJlll.:iio 11a t·nxão dos seus n•nc:inwnlos :wliguH, ll ufw 'rat;a 
a~Wlt ,iü~ aus vcncimeulos a que roulmeutc lcm dit'cito,. . . 

' . 

Acrescente-se oncle convier: 
1\Jot. Jlica concedida ú JH'imeit·a falndca ê[uo tic c.~ta-

,,. l1elccf:r no Brasil, para l'abrieaç:io tlu extractos de l.auino 
Jli11'tl corLumcs, extrahülos da J'lôra nac:ionul, o premio de cem 
contos de ré is, uma vez que tcnlla. a fabrica capacidade IJar:. 
trabalinH' ecu1 f.l·inl.a mil l\ilos de ma teria 'JH'ima diariamon-· 
'f.c c inicie a Jabrica~iío elos produclo8 dentro do anno de 1!1:!:1. 

/· 

INflo nxi.sle 1\10 Pai.z nenhuma ·fabrica de · f!X.I.l'aclos · d(i 
lunittu pura 'cot•Lumcs. importando-se annua'lmeni.c.da An;en
lína, segundo eludo~ eslalisticos, ccJ•ea de . cinco mil contos 
llc'rt-is rlt.l exll'ltclos flt' quebracho. . · . 

A industria no !Brasil, que poderia rslat• muíl.o adiauf.a
.da, 110 enlrct.anlo ac'ha-sc alrop·híada dcvidô ao clevaclo preço 
do 'mdraclo da quebracho import.ado·. O elevado preco dos ex.:. · 
·lmcl.os lanHeros importados impede · o dcscnvolvimcnlo da· 
imrwrtanLe induslria do córtumcs ·no nosso J)ttiz. · 

A e.xporLMão dtl couros e pcllc's• ,conforme eis dado~ ·ilu 
i.mlclim da Directoria de Est.atis.Lica Gommet•cinl, elcvou-~o 
n C!Uar·cnla e quatro· mil contos ·em J !J2L ·Esta. imporLancia 
poderia sct• tri·plicada se os· couros fossem exportados .jú cor;.; 
titlos. . · • ' - · -

. ·. Parai economia Jlacional, o~ ccillros devnm ser. cxptl!'l.ados 
"'corl.idós tJ nii{l salgados tJOmo uclualmentc. Este af.rasadissimo 
meio tle exportação· 1! devido a não lermos numero s~fficicnto 
dtJ corlumes e isto pela fall.a de fabricas do flXiractos. • : 

A uossa .fhlra <í riquíssima cm p_lant.as taniferas n nossas 
1 .t·o~la~ !1stão· cobct·las do .mangucr.aes cJu,ias folh~s podem f:\Cl: 

liJli'OVCJ!adas ·para o fabrwo fle cxl.racl.os de Lanmo. · · 
· O t'iromio a. sct• concedido tlonsl.iLue um estimulo mui lo 

·,iu~lo ~~ mesmo. nccnssario, pam · facilil.ur, o est abelccimenLo tl:t 
intln~t.rin· dt! fabricnçíio dn oxt.t•acl.os lnnifm·os r. assim incre- ·. 
nHmlal' U\ importante industria rle cnrLumcs, oviLando dcsf,!J. 
l'orn.m ·a expol'laf:lio ·de couros salgados, com prej uizo da eco- . 
Jlllllllf\ lllll'ÍOlllll, 

Quando na. fi1;pllhlicu .\l':;cnl.ina :l'omm · cstabclr.eidas 
ns IJI'ÍilH•i1·a~ l'ahr·kaH dr I'Xll'IÍi:tn.~ rln rrw~bmeho. o novm·
nu m1xílillll n~ rlua~ Jll'inWil'ils l'ahrir:us corn t•lnvado~ pre.
nlios ll ':nnt~0di'll i~cntiin do flil'ftil.r.,~ <le imporLa~ãu parn. to-
tlu,, · ·n::; lllüt~h h! h' mos impQrl.ados. · 

· Lng·u npt)s a fnndu1.::in das' fli'ÍilHlÍI'US fahl'icas, oslal•n
'!ccoram-sn deztmns rle l'ahl'it:aB o assim cm)~Lituiu-so nn
qucllu paiz uma induslt•ia impol'lunl.n 'que concorJ'c nnnuul
mento com sruntlc~ somn1a~ pura a roccítu do lll.studo, 

I' 
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E' da mais absoltlta necessidade instituir-se uni premio 
;paro. o. 'primeira fabrico. que se estabelecer iJlO Brasil, nfim do 

·que seja iniciada· a industria do extractos: taniferos no 
pai r. () sejam aproveitadas- as riquezas inc;~gotaveis da 
!10RS!l fi Ól'll, 

S:ila das sessões, cm 24 de rlczcmbro de 1022. - Ca1•log 
Crr.1•fllr.anu; ....;,., · A/'{onso. Oamra·uo. Gr:nm•o.~o Jlfa1•quà. 

Fica n Porlcr Executivo· autorizado a decrÓLar medidas 
de auxilio c conceder favores ás eaixa~ rurncs. c institutos do 
credito agricola e popular, com funcuões de caixas econom1-
cns c bancarias, qne facultem li lavonrn. á. pecuaria e ã m
clustria nae~1al .recursos de. expansão, e desenvolvimento c 
que basccm as respectivas ope'rações. quer no _ c~·e~ito . real 
quer no pessoal; u rcgulamrmtar, unncxa ao 1\hmst'crw da 
Agricultura, Industria e Commercio, a Supcrintendcncia do 
Credito Agrícola c Popular, destinada a promover· taes me-
dida"s o :i .propn:ganda c organizaç·üo dos. mesmos inslit.utos; 
a. dispor, ainda em 1.fnvor dos -ditos insl.itulos, dos' saldos da~ 
,r!nixas cconomicas 'i'edcrnes c ·a estabelecer 'c. registro dn~ , _ ' 
propr·if'ldudr.s ruraes, de modo' a acauf.elnr c garanl.ir· os cnpi- · 

· tnrs qn,r.· lhes forem emprestados, abrindo-se Plll'a _isso o,; 
'precisos cr·edilos. ,. . -1 

-·:"Sala-das. sessões. dezembro de :1022. - M •. Bm•lm. -
... Jm·rmum.o Monteiro. - Elilu de Souza. - Ben-,iarn.in Bar~ 

ro'.w. -- J.os~ Mm·tinho :. - ~Iiauel de ,Uar_vallw. - lriri''U. 
Jllac/t.ado. - J,auro Sod·rtL . ,, 

Jns't!fi'caçllo. 
' 

.\ ,jnslificnçüo da presente emenda resulta rins proprin~ 
pnlnvrn~ rlo illusl.ro Relator rla Agricultura nn CommissiLo 

· do Financa~ do. Senado,: quando i'riza a nccossir!adc quA , tern 
· ... o I;lms.iL dr. jH•ollu:i·,• ·milito J!01'a o con.çu.mo ,intc1•110 t! 1J'Q.1•iJ 

frrzr.r o~,n·o cmn a 11o.ç,ça f!,1:portaçíio, a.(ün de .satis(azer·mfis 
~ . tu; .no.{(.~;o·. com.p1'01n:i.it,9os no emterim·,. rJIIU! ,ção 1nai,{f. avnUatl'oç . 

. -r/n que as J)OS.Çi/Ji/itlrrdc.ç actuac.ç dn: nn,ç,w. Jl1'tlr/IICI,!tin, 

Rl'ft<nf.ivnmrmtr. Mnhum jnoi'o \PMo. com ml)ior · cffi-
rncin, l'omrml.nr· a. pr'OI.lneoiío · _nnclonnl nas snns industria~ 

. J,win:ral·ias, espccin\mcnl.!l. as àgricolas. r!' prcuarin~.- rio que o~ 

. rnsi.Jlutos rle cr•mhto CII,JO de;;r.nvolvJmonfo. se tem cm visf.a 
nas merlidns pr•opnstn~. u;; qnuc!s vüem concomitailto c do .. 
eisivamrmtc· concorl'or paro. a mais racioiml de!'osa. dos nos~ 
sos productos c até para a sua melhor exploração. · . · 

, :Jl;xaminadns com attencão, verifica-se que toes medidas 
nem RCCJIHll' concorreriio para nugmento do dospczas; por
qllo -a eollocação do:-; saldos rlns caixas cconomicas fedoracs 
nos ins~.it~\tós do credito ag·ricola c . populat· que offcrecc~ 
J•r.m, 11: JUIZO rio g·ovcrno, todas as conrliçõos do idoneidade, 
o modrnnf.P sol irla;; garantias,· sob mnn taxa rlc I % ou 2 % 
Sll-Jlr'l'lor·. :'L rlo pr·rm!o que o -governo pag·a pr:lo;; deposito.~ 
do- par·l.reulnr•f's, 1h11·ra plennmrntr 11arn enbrir• as rlr.spczas 
c_om o novo uppu_rr.lho adminisl.mLivo que -seria exigido pa1:a 
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a sua moLI!odizacão c of~iciencia. Mas, ainda que so. nãd .. 
verificasse na pratica, com toda a exa.ctidão, .a hypothese 
desse caso, quaesquer tlespczas seriam plenamente justifi~ 
caveis, .dada _,'1, importancia capital do credito agrícola para 
a· intcnsil'icarão do trabalho, i1lorescimento da industria e 
consequente 'aug)11cnto da producçiio. E' esta a verdadeira 
politica do descortino que vê na expressão óconomica o uni~ 
co meio ,Jc resolver a crise de crescimento que atravessa~ 
mos, politica segunda, na linguagem do illustre relator, pelos 

· paizes bem dirigidos que não hesitam cm auxiliar efficaz~ 
mente a sua ·produc~ão. . · 
. Dir-se-ha talvez que niio convêm empregar os saldos· · 
das Caixas . Eeonomicas nos . institutos .de credito agrícola, 
mas muito maior inconveniencia .é empregai-os o Estado em 
Rln?. desp~zns conscript.ivas, onerando-se com uma respon
sabJlldndo cada vez mawr e· gradativamente augmcntada no 
montante dos mesllws saldos e' no sorvico dos juros qtu~ pe-

. snm nos nossos oN;amcntos . em · avultadas quantias. Assim, 
ainda nvsta parte justifica~so a convenioncia da medida que 
nssumc a feiçiío de um acto de justica social fazendo • ap
p! i c ar cm bcr:Micio do proprio povo· o producto das eco~ 
nomias do ·povo. Ademais poderá o Governo executar, essa 

.aut.orizacão de modo a niío. croar embaraços ao Thesouro pela 
mstiluição :1 dos saldos até hoje indevidamente despendidos, 
visto. com_o; qom toda a pr!.!dcncia, poderá comecar a empre
gar·· nos mstJtutos de credito unicamente os saldos ·que de 
hoje· cm .cleante suTgircm das ·novas operações de depõsitós 

. c retiradas das ·Caixas Economicas Fcderaes. · . "' 
. .. Sómente a. garantia deve ser a··.condiç!io sine-qua non: .a 

Qt:e deve nttender o Poder Executivo. E nlérit dos m01os. 
· que ficam ao seu arhitrio para assegurai-a, o 1•egist1'0 · das 
1Jropricdadcs 1'1t1'acs, tambem autorizado· na presente emendfl, 
pódc BCI' um dos meios mais efficazes para a sua consecução. 

· Este registro poderá ser feito . .gral.uitamonte, no· interior 
dos E~tados, po~:ante as Collectorias de Rendas Fcderaes pelos 
proprietarjos que .forom soei os ou accionistas ·do uma Caixa · 
.Rural . ou Banco Popular, os quacs. receberão os ce1•f'i{icados .. 
lle registro, contendo os nomes dos propriet.nrios .ruraes, Oll . 
titulos de. posse,· a área, as bemfeitorias exi~tentes,· o valo~ 
e todos. os carncter.isLicbs, das propriedades. . , ' 

Taes documentos· deverão s.er considerados «Escripturas 
de Hypotheca», sujeitos á lei das hypoLhecas· para as san~ 
ccões !cgae:;. no caso. do niío pagan:Mto das obrigações que· 
garantirem, e sómerite com a apresontnçiío do cCl•tificado de · 
'''eg'istl'o, quo deixnriío como garantia dos ~cus emprestimos. 

· o,s lavrnclores lcvantnriío nas Caixas ou Bancos os recursos 
(te que neces~itn.rcm, limit.ados ainda a uma porcentagem do 
valor nos· mesmos averbados c do cuja exactidão tem corta
mente o col!::Jctor federal todos os olementos ·de verificação. 
E' fac ii, após estas consiclernçõéR, . im~!l'innr. a extensão do9 
beneficias de taós meclidnR. · · • ' 

. Por outro lado, para resolvei' r,• mnis bJ•cwo 'possível rio 
Brasil essa alé ho,jó insoluvr.l quosmo rlo nosso credito agri
.:!ola, é preciso· ammar nA inicintivas.. concedendo a maior .. , 
somma :possível de fnvorcs, alarg-ados ou restringido;;, a juizo 
,io Governo, quanto (ts condições de~•o· ou .dnquelle instituto, 
como lsencões de impostos federnes1 . ,e3taduaes ou munlci~ 
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~aes, e. elo sellos nas operações c nos livros de contabiliclaclo, 
1ranqma ele so!los e de prcmins paJ•a o movimento de J'nnrlos 
pelo Correio, etc., ol.c. 

E desde cr~:~e, dado o caraclc~ do_ nossps. popnlacões, o pro
blerr:a do credito !'ural no Bras1l nao pode ser resolvido sem 
o concurso aCLivo do Estai:lo e a sua inl.crvr.nr.iio directa como 
elemento propulsor e I:egulador de energias," armemos desde 
.iCt o Governo dos moias ele ac~.ão nesse terreno c aguardemos 
os resuHnclos dessa coordenacão' de esforços do· Poder Exe
cut~vo e ela iniciativa parlic.u!aT' na lib~rtação do. ·lrabal'ho 
agrwola, no desenvo!Vlment.o, da sohdarwdade economica 
entre os lavradores e no ipcremenlo cxlraordinario de nossa 
capncidade producf.ora. 

·\ 
' Onde convier: 

. Art. Conlinúa em vigor· o art. 00, n. 8, ila 1ei numero 
~. 555, ele 10 ele agosto de 192:2, que dispõe «a abrir os neces
~arios creditos para pagamenio ás municipalidades e parti
culares que já o requereram on requererem, de auxilias pela 
construcciío do estradas ele rodagem, feitas até 31 de dezem
bro de 1021,· uma vez verificado terem sido as me~rr.as con
struídas do a<lC/)l'do com as conrlicõcs estipuladas pelo MinJs-
terio da Ag-ricultura). · · ,; , 

Sala elas sessões, 24 ele dezembro de 1922. - Ha1'111C1le
(tildo de Moraas, - Oleam·id' Pinto. -· Rt:imos .Caiado. 

· Justi{icar.üo . ' . 
I . . . •· , . • 

Acliando-sc, ainda. em andamento diversos processos do 
auxilias baseados nesta autorização, será de toda conyenien
c.in quo a mc~rr.a seja· mantida no rut.nro exercício. 

' . 
Ver·ba Hi• - Ensino Agronomico· - R:uhrico. V·I:r -

Funda~.ão do novas estações eJ.:perimentaes; 
Angmonte-so a dot.a~iio de 50:000$,. para a fundação e 

eusteio de uma rsl.ac;ão cxpeJ•imenl ai ele rumo, ·no Estado 
do .G,;.1~'AZ. ·· 

Rata da ssessües, 2'~ de dezembro de 1.922. - Har•m.ene
·oildo tia Jllrmres. - Oleaario Pinto. ·- Ramos Caiado. 

Jusli{.icaçtio 

. A Cnmarn elos iDepulndos acaba ele au!.oriz~r a fundação 
rln ll,Ove estações cxpc!'imentaes, das qn~es d1:1as do rumo, na 
l'lllll'lr~. ai que se referi} esta ·emenda, cm. ch\·crsos Es.tndos. 

'E!', pois, um act.o elo equidade que o sempre esquecido 
(;;oynz, quo é um dos princip:w.s productores rb fumo. do ·P-niz, 
~endo mesmo o de sua produer;iio afamado pela~. qualidades 
eYccp,:ionaes, seja tnmbem ·contemplado com ul;ll estabelecl-
rnentr• dessa ordem. · 

' ' 

'. 
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Fica, 'o Govc.t'll() mrl.orizndo a: 
Art. Rever os conl.mdos feitOR pal'a o desenvolvimento 

d:t cuiiLII'a algorloeirn, de f,Jrma a tornai-os ni:; i~ cHi cientes, 
mtegral iznndo os cmprcst.imos feitos, ele nccúrdo com :a.R (]O
tl~rminacõcR antcrior'I'S do Congresso, na base 'de 75 %, da 
importancia ef~ecl', JJmenle cmprogada nas in•;tnllar;ües dai'! 
n:litHlii n campo• PXpcrimon~ncs; equiparando o. jur.o dos 
Jr.osmos ao oslal,elecido para as industri'as sid·~J'Ul'gica e Cfil'- . 
hnnifct·a. c pror•ogando o .inicio da amortiznvão para o scxl.o 
anno ria rcaliznciio do empr•c.stimo, abrindo pnra c~tC' fim os 
rrr!c.cs:;m•ios creditos. · . . 

Ar L, · .Organizar o ' ensino e propaganda da cultura do 
algodão por meLhodos pral.icos c · inuitivo, nos centros' ai-

. 1 i.~odoeiros do Norrlcsle; subvencionando ns é.~colas que para -
'!~se fim fundarem. as usina~ de algodão sob o molde de fa·
zendas-morlelo, · devirJamente npparclhad'as para a J'órma dr. 
t!n~ino c qtlfl manl.ivr.~em o ensino ambulante em ·torno da 
wna em. ·que sr. in~l.allnrem, de aecorrlo com o progrnmma 
dPln lhnclo que organizar. o Ministerio da Ag·ricu!Jtura, podrndo 

· n!wir CJ•edil.os :Jmrn esse fim até mil' contos de I'éis. · · , 
" . 

O r.ongrosso nulorizando o Porlcir Execu Liv:l a fr.'zrr em
nJ·~sl.imos de 7G% r]n capital qufl companhias idonoas invrJ'-

' I es,qcm na er·encão cfc usinas dll algodão visou assegumr <J 
Psl.itmrlar· rlo um modo profícuo c cCQT)Omicci o .desenvolvi-
mento da respectiva cultura. · 
. o~ eont.ractbs lruvmrll'ls consignaram o estabelecimento do 
~.seolas Jll'imarlas .para os {)perarios e. :filhos, ass:ifltcncia., 
rnmpos rxperimen Iaos, desinfecção sist.enial.ic:,t das sementas 
P ~ua rlistribulção gratuita, o quo representa lnrgru oooporn
t:iín nn. rlivulgação dos methodos racionnes .<la cultura c rln
J'C'Sl\ da preciosa malvacea •. · 
· Para cnst.r!nr estes sm•viços n auxilio do;; empJ•csl.imos n 
J'rpr·r.srnl.ndCJ pr.la diffeJ•onçà do l.ypo do juro cnl.ro o hslnbo
ll'lcirfo pel.o · GovrJ•no o n corrcnl.o nos hancos: tendo sido rn.:. 
l.r.nrla, mll.t•r r.livct•sos, os crerlit.os votnrlos, r•nsultou quP. ns 
\'llJlf,ng-r>ns rloeorr•entcs rl<ls conlrnctos niío J10cll'lm sm·· of!'ecti- . 
Yndn:;;. . . · · . . . · 

Assim, para 11111 dos conl.mctanl.cs qur insl.allou qnnf.t•il 
nsinas l'oi friJo o rtnlll'rstimo do 500 :000!); snhr•e ns quar!s a 
r li l'l'rJr'Oll('·a ria l,axa dn ,juro:~ do empr•csfitno r· hanear·io !l % 1'0-
Jll'PR~nl.a •15 :ooo~. cvidonLcmenlo ·inslll't'fr'icnlrs Jlnr·a custear 
"" r11car•g·rrs nm uma nn ica nsina. ' . · ':. 

Dn Iodos os prndncl.os nacionncs, o algoqão é .o unico qnll 
J10rlrmí, dc·,i'órma simples o rapirla, resolver a crise nacional. 
con1 .n augmcnt,o rln sua prodnC(lÜO, JJr.in qur é imp't•csci6diwl 
quo n Go,·erno venha rm apoio das Ol1ganizacfíc's· que rsl.imu!n:1 
JlOl' prnmessaB a iriverLer· capitao;; nr.ssa ill"duslria r cult.urn·. 

Cumpre nol.ar qu11 n1ão Hl' lmt.n di' ·ràYorc;; ou snhvcnções, 
mas rle cmprcst imos com garanLins r.fferl.iyus hypothr.car•in~. 
]leias quacs tm·nnmos n rsforçn prln mtlhcll'ia c dnsem·nlvi-' 
menlo ·do algodão um inleJ·~~se vila! elos. que ncceil.nrum o·eo-
f,i~ulo. offer.~cidp, · 

• '1\, J, 
i 
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· .Não hasta, porém. n ncrãn nclual ria~ usinas; c) ainda pJ'C
ciso.a lliJ'usiio do ensino JH'n· mcthodos intuitivos, nos centros 
pt'oductorcs diJ Norrlesl.c, r.n,tre os agricuHores, c a demonstra_,. 
çiio dns vnntag-cns dos procPssos culfurncs que JhnR ~ão ·acon
sr.lhados, h em como a formação rln ·administradores . de fn
zr.ndn, com ·a necr.ssnl'ia cdticnçãn I cx~hnica. Estes cursoR so
CJCHISI.iluir·ão o ensino, normal dos filhos de fazendeiros de nos
sos sertões, qtll~ nãn, rlisponhn'Jll dr J•r.cmWIS para \'il' estudat· 
nns cnpil.ni''R. . . . 

Snln rins sessões, . 2·1 de dr.TI'tnlwu do 1\122 .. - .~fnnoP-l 
1/url•a. ·• 

' 
' Ao arl. 1"- Vel'lm J.4"- Serviço de Indu;;ft·ia Pa.;Loril .-

Rubrica TTI - Dcsr.nvnlvimrnto. l'la Industria Pastoril do 'pai~: 
Onde sc1 diz: "ou tr·o cm Goyaz, cm terrenos que forem 

.rloaclns pelo respectivo Eslndo ", dig·a-se: "ou l.i'O, nm. Goyaz, 
no município de. Morrinho. nos terrenos para .este fim 0fl'e\'O
c•idos-pelo düo nmnicipio". 

, Sala rias scssõe;:, 2·1 do rlczr.lnlu~o rJc Hl22. -· Ilm·wenc-
oilr/o r/t! Mo1·acs. · . 

Just'if'icn~ti,J _, 

. H lendo n mnnicipro rlc -~foprinho offcJ•r.cidn ao Govci'I10 
Forloral, nos termos do dem·elo n. ;I :J. o li, rir ·I de maio rln 
1 !ll 8, n:; terreno;; neccssal'ios :í insl.alla~ão r! c nma cstacão dt• 

.nionla JWSse município, ·clc,·c se!" inslnllada, de prcfci·cncia, 
a <!IIC se r~frt•c rsl.a emenda. .. 

A' \·orha '14' -- Industria Pasl Mil: 
Na pnr·r.r. -· Mal.erial -· .Dc~przns com 0 rlr.scm:.!)lvimcnto 

<la indusl.ria ])asl.oril no pai1. - onrlr sr cli1.: "·I' 90:000$ JlUl'!l 
nmn J'n7.rnrla-mndr.lo rir. Minrfio· .r111 Campo Grande, Mattn 
(h•osso, desllr), que o E~J.nr.Jo J'm:ne~a as ter!'as nccesslll'ins", nc
c!rescenlr-sr: "ou. nn municí11io c/(• Miranda, na_f'a::emla Be• 
·fione, rte P1'0)J1"iedadc ·da U·witio". · 

Jus/ iJ'iNtçtio 

I 

.>\ J1l'Osrni.<' rmmrrla visa J':wilil.nl' n fnndnçãn rln fnmnrln 
orrcr·reenrln n~ta alf.rl'nnl.iva. nma wz que j;i nfio hn t.crms di'

- volul.ns om hoa siluacão no município de Campo Grande:· 
' O :hislado !.cria proval·clmrml.r, .rJo as dcsnprOJll'Hil' pol' pJ•r.çn~ 

nlevnclissimoR Pfll'll podo1· se fnndm· o rsl.ahclrcimento. Com a 
•'lrHmda, não só a União firma o s~11 domínio rm uma JWOJll'iP
rlaclr rrun .i:'t sr lhe quer• roni.Pslm•, rnmo tnml11"ll1 n IOJ'na ulil r. 

, l'enrl0sa pnm o ~rn pai J•imnnio. · 
Snia rins scsscjc~. ~ 1 di'- dczrmllt•o ele J 02:2; -'- .Tos('· .11'111'

iinho . 

'. 

' 
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Onde convier: 
Art. Fica o Governo autorizado· a. mandar fazer ex-

periencias do cóco babassú, comQ combustivel, nas estradaR 
elo ferro federoes e nns con~panhins rle nnv~gnção subvencin-

,nadas pela União. · · 
Sala das sessões, 24 de dezembro de 1922. - Godo{rcdo 

'Vianna. - José Ettsebio. - Costa Rodriaues; - Lopes Gon-
çalves. · · 

Justificação 
., I 

E' jú. bastante conhecido o valor industrial do cóco hn
llasstí. As cxpez-iencias feitas na Exposição são de moldo a 
::ritorizar o seu emprego como combustivo!. Para isso con- · 

, vem, porem, que se 'autorizem ·cxpcriencias officines, como 
fnz a emenda. 

Accresccnte-so (L verba "iEventuaés»: 
/ 

· Execucã~ do n. 18 do art. 27, 'da lei n. 3.'991, do 5 de 
janeiro de 1920, .referente á lei n. 3.674, de 7 de janeiro de 
1919, pelo eplculo da Contabilidade do l\finl~terio, 39:l!70$967. 

Sala clns scRsõcs, cm' 21 de dezembro cle i 922. - /riM>~ . 
llfaclwdo, · 

Jttstificaçcio 

O n·. 18 do art. 27 da lei n. 3,199!, de 5 de ,inncirr.J 'cte 
J !120, reza: 

"18. Ev·enluaes. Accroscida da seguinte · consignação: · 
«Pal'a execução do art .. 89 d:n lei n. 3. 671·1·, de 7 de ,janeiro 

. de i'!H·9, na parte relativa ao accôrdo qüe f.or feito com o ex
funccionario de Jogar de concurso da Directoria Gemi' de E~· 
tatist.ica. Nestor . Mnssena - 40: 000$000;. ·. 

O art.. 89 da lei n. 3.674, clo 7 de janeiro, dispunha: 
' "Continúa o Prcsidonf.o da·Republica autorizado a entrar em 

accõrdo com os :Cuncclonarios' de Jogar do concurso deste' mi
nist.crio (Agricultura), que 'foram exonerados sob o estado de 
sitio de 1910, sem processo regular, o ·propuzez-am; 'dentro ·do 
cinco annos após a exoneração,. n. nccão judicial para nn
nullal-a, desi·Slindo os mesmos des·sa acção o dos juros rio 
mc\ra e custas respectivas». . 

, 101 citado n. '18 do art. 27, da lei n. 3.991, eslú. em vigor, 
como estão "'Cm vigor todas as disposições das Iei de orça
mento antiJccclcntcs, que não versaram part.icularmentc sobrc1 
a fixação da rcceiln c dcspeza, sobre a autorizacão :para mar'
r.ay• ou nugmcnl.ai' Ycncimentos, reformar repartições, ou ]f'.·. 
i(islnção fiscal c que não Lenham sido expressamente revoga
das", con l'ormc cí clu nossa logislacão orcnmcntai'ia. Falfn, 
porén;, ~·?rhn parn n .exo~uçüo .u~qu~lla dis?,gsi~ão, que deixou 
de SOl l.XCCUfndn dmante O OXC!C!C!O de 1.1~0. · 

Rr.g·qnrlo ealculq da Di~cctorin do Conl.al:Jil idnlin do i\1 i
nistcrio tia Agricultura, a verba nccesfH:tl'ÜI a esse Jim é do 
39 :2i0$0G7. ' 

Identica. disposicão figurava no areamento da clespeza 
para 1922, a que o ·Presidente da Republica negou sanccão . 

. 
;I,: • ···~·"••·•.,••"-·-··' ' ' I 
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O relator da Agricultura na Camara desfez os equívocos dd 
véto ~seu respeito. E' de O Pai::, de 2 de .abril dc"1922, esta 
informação: 

RllCTJI"!CANDO llQUlVOCOS 

\ . . . 
O Sr. Rotlz·iguoa.· Alves Fillío, rcluLando honLem, o orou

monto da Agricultura para o act.ual exercício, valeu-se ela 
opportunidacte· .. para desfazer equívocos das razões da não 
sanoçiio do Sr'. Presidente da Republica ao projecto do orca
mout.o da despeza, cohl referencia ao art. 136, n. VI. 
. . O relator accent.uo que opinou. o nnno 'P!lSsado pela ap-

. provação dessa disposição, por ser clla apenas revigoracão de 
disposit:ão de lei orçamentaria anterior, com caracter perma
nente. e, portanto, ·em vigor .. Quanto á allcgação de que 'fa
voi·ecia a quem fôra nomeado irregularmente pàra um cargo 
de: concurso, verificava que se não dera tal, assim como não .. 
se acha ainda finda a acção ,judiciaria relativa ao caso. , As
sígnalou, mais, o Sr. Rodrigues. Alves, ~ue a. medida ilcoi~ 
muda de favor pessoal, é; apenas, de justiça, uma yez que at-
tendin uma lesão de ·direito injustificada. · 

Não obstante estas razões, o relator declarou retirar a 
disposi<:iío em questão· do projecto actual de orçamento por
que o yéto niío aWngiu a lei d~ 1920, em que se encontra, o 
que fo1, opportunamento, sanccwnada; 

A defesa do Sr. Rodrigu·es Alves á sua conducta, como· 
relator da Agricultura, foi, assim, cabal, completa, absoluta." " 
. .(! relator, na Gamara, do projecto de . orçamento não · 
sanccJOnado, o Sr. Celso Bayrna, concordou e concorda com 
cssns cxplicacões do .Sr. Rodrigues Alves, filho. 

Sala das sessões, cm 24 de dezembro de 1922 .· - Irincn 
Machado. 

Onde convier: 
Ari. O actual · traduclor contraclado do i\Iinislerio da 

Agricultura, Industria e Commercio, com exercício. no ·Scrvir.n 
rle InformaQões é incluído no Qúndro dos funccionarios do ·ré:.. 
ferido serviço como lraduct.or das Iinr~·uas hcspanhola, italiana. 
l"ranceza, inglcza, allemii c hollandeza, com o vencimento 
:m11Ual dl3 12:000$, ordenado c gratificação e com todas as 
vantagen~ de que gosam o~ demais' funccionarios . do Mi
nisterío, tJ•ansferinclo-sc ·ela vr.rbn 2' pnrn 'n 13• o 'nrcLmario 
credito. · · '• 

Jusli{iiJCIÇ(io 

O nctuál lrarltwloJ• do Ministorio da Agricultura 1l con
tractado pura,·it•adtJziJ• rH pi\Peis em língua iitglozn c já oxerce 
o· caJ•go mintarruptamente ha quatro annos. Pela traduccão 
de documentos 'ém outras· Ilnguas tem direito n graLificacõe~ . 
extraordinarias, A c meneia acnl'fará com essa irregularidade. 
·O actual tradtictor. é contractado visto o haver sido Lambem o 
seu antecessor que r.ra esLrang·cii'O. Ora, tendo o 1\finistorio r.! a 
Agricultura umn volumosa eort•rspondencia em Iinguas r.s-

. trangmras; lem forçosamente nocessirlaclc ele uni traductor f! 

sendo o actual um cidadão 1 brasileiro, pódo fazer parte do 
quadro di) funccionalismo daquelle i\Iinisterio. A approvacão 
desta emenda não acarreta augmento de despesa; para 9 _pa
~arnento dos ·vencimentos do traduct~r pasta transferir da 
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Vi'li'IJ:t "Pessoal cnnfrnclado" pnrn a \'IJÍ•hn 13' n impnt•lancin 
dfJ 12:000$000. 

Sala elas sessões, 24 rlc dezembro de Hl22, - /'l'incu 
;lfachado. 

Vm•bn S"- Possoal: 
' 

Titulo I-. Directoria : 
Accrr;;cen le-so: -~' 

Ord. Grnt ... Total. 

1 rngenheiro ·:de i' classe .... ·'- 7:200$ 3:600$ ·i0:800$000 
1\ arohivistn-almoxari.fc . . . , , 5:600$ 2:800$ 8:400$000 
i ajudante de. rmgenheiro. . . . . 5 :GOO$ 2 :800$ 8:400$000 
3 primeiros ofl'iciacs......... .5 :GOO.~ 2 :ROO$ 25:200$000 

-- 2 cartogrnphos . , ...... ::.. 5 :600$ 2 :800$ 1 (l :800$000 
:J segundos ot'ficiaes .. , ... ·.... /1 :000$ 2:000$ iS :000$000 
:1 !·r.l'Ccirds oJ'fic_i~es ... " .. ,.. 3:200$ : 1 :600$ H :400$000 
1 mlcrprct.c-auxJhar .... ,..... 3:200$ 1 :GOO$ 1 :R00$000 
~ 'I' I I' - 1 : .. au:;:1 m1:cs c c cxpec Içao r e . 

JffimJgl•nn tes . , •.• ; , , ,'. . .. 2 : 400$ _ 1 : 200$ 7 :200$000 
. 1 . continuo .............. ..- ; ... ·1 : GOO$ SOO$ 2 : 4 00$000 

1 guarda do amhivo.! .•...•• 't :.!100$ SOO$ 2:400$000 
Sala dns Comm issüos, 24 dó dezembro dr· J !!22: - h•hwu. 

, .v Maehmlo,. . _ · . . 

Justi{icaçún 

A omenda l.em pot• fim apparclhar ·o Serviço de Povoa-. 
menta, que ficou desorganizado com a reduccão de 63 o/o q'uc 
so1'1'reu o. respectivo pessoal,_corri os córt.es determinados cm 
lri orçnmentai•ia de 19i5.•Dado o desenvolvimento da corrente 
immigL·at.oria com a m·eacão de novos uucleos coloniacs, pn
tJ•onnt.os agrícolas_ em quasi todos os Estados o com a exis
·lrncia dos centros agrícolas, torna-se·. impossivr.J o pro~eg·ui
münto regular dos trabalhos afl'ectos áquclla directoria si n 
Cong·pr.ssn não tomai' uma providencia urgente a·.esse respeito. 

Da ümenda proposta· não havcr1i augmento de dMpesa r 
sim, aprna·s, transposicão de verba do 'addicto para· a verba :l", 

'notn.nr.io-sc. que a quasi totalidade· dos funccibnarios. arldidos, 
rio 'Sr.l'vieo do Povoamento, tem mais de rloz annos ·rir. sr.rvi~o 
1'rrirwh l. · · 
·I A rlii•ecloria hcm n sou cat•go: um importanlo nrchivo rlr 

.fll'rr.iosqs rlor:ument.os colloccionnrlos dcsdf1 1850 e, no Pmtanl·n, 
nãn rlispõo ·de archiviála .o nem do uni guarrla paca esse 31'-

, eh i\'O, qun cuido do sua conservaçiío. · · . . 
· Tnbalhos tcchnicos p1~ecisam ser exccutaàos naquella re

parl.ioão o ahi niío existe, actua,lmento, secciio l.echmca. ·., · 
. O expediente da directoria cresce do dia para dia, com os 

ll'nblllhos dos nucloos coloniaes, pal.ronalos e centros .agri
r:olas ~- inspectorias nos Bsl.ados, niío podendo cont.inual' a sr!r 
:l'eilo, apenas, com o quarli•o actual, rir II'rs IWimeiJ%;, ll'rs sc-
~'lmdos e t l'C~ terceiros offic ines' . . 

. Sala rias. Co'mmissües, em :?/1 de dt>Zl'mbro de t!'i2.'.l; 
li''t1H!l/. Jlrw/wdo. 

\ 
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. Suh:;lilua-:;r! a l'r•dar:riln rla 1í'. suh-ennsi)l'llar.:ftn rl11 f.i
lulo lllJ da I'Dl'lJa JG, pda seguinlo: (Do Jln,;l,o .. llldig·r!llll rJ,· 
::i •. ,\Jallruu~ ·'' da l'r•SJH'c/Í\'it r•:>lnada de rodag,!llll. 

· Sala da:; Com 1n i:;sõe:;, r•nr 21 de dczcm!Jt•o de 1 0.~2. -
1Je1:mmll1w JluutC'i1'o . . 

.T.u ,,. ti {icaçáo 
"\ !'etlaér.:ãu Jll'O(Hr:;/ a 1101: C8ta e me mia ri, pt•ucisamonlc, a 

. ~ue consta do ,r.n·çanwp\t' cn! vigot·, c.om a parcella de réiH 
1 !i: 000$00Q. Esta .consJg·naçuo é dcstmada aos l!lesrnos scr
vir:o~ ali previstos, pelo que deve ser mantida a mesma rc-
ducr:ão. · 

• :; Onde convier: 
Fica cfuvada de· 200 conlos de ré.is a dolar:ão- í\laterial 

dos Patronalos Ag1·icolas -desl.inada ás obras de construcrão 
do . edifício · c · demais installaeões • do Patronato Agrieola ·
··casa dos O!.loni~" - na c.idáde do Serro, .nos terrenos que, 
lJara esse fim, foram doados á. União pela respectiva Camut·a 

.. Municipal. · 
'· Sala clus sessões, cm .24 de dezembro de 1.922. - A,. buliu 

' tio 1JJ•asil • . ' 

lusti('icaçúo .· 

A Commissão dr! FinanÇas da Camara dos ::irs. De pulados 
. laJJot·a· r!nr evirlcnl e egmw no .scú parecer sobt·u a emenda. do 
Dt: .• Fmquim Sallcs, pedindo verba ptll'a u construcrJão do cdi
fir:io uo Patronato da ... Casa dos OLtonis", nu cidullc ·do Sct·ru, 
Es!ado de Minas Geraes. · · . · _ 

·· .As razí.ies adduzidas . no parecer deviam forcosamcnlc 
. coircluir· pela n.[lccitução ·da emenda c. não ·nela sua rcjcicão. 
· O fim é .iustamentc, como . o diz texl.ualmcnLc ··o paret:CI', 

. , deixar, como. estít, "a .qas,a, cm 9ue nascq1·arn e vive1·am os 
urmulus palrwtas bra.v·tlmros, cu.Ja memm·1a su pretendeu 11~,·-

. tJctum• por. se'melhante fórrrut"; • . · 
· .O decreto n. IS'.1H, do 30 de julho'clo 191G. oilarlu, no 

parecer diz que: "fica C1'Cado o PatJ•orutlo tendo JlOJ' sâdc lt 
allu.dicla Jll~OPI'iedad<J,'. c mais tel'l·enos, ,qu/ {o1·en~ adq1tiritlrm 
1101' ces,vúo, rloaçúo ou comp1•a". Ora, a emenda, falia em ter-
renos· doados ao Patronato. · 

' O Jif.ulo do Pa!.ronal.o r5:."Cast~ dos Ottotâs" e ahi f.em cllo 
a sua sédc, . o prcdio, pot•ém, lÍ muil.o pequeno .para ncllc "su 
insl.ulltw. 11111 pai.J'I)nato, aloja apenas .uma dependencia c os 
alum1ws ·:os! ão moraudo Drn un1a casa alug·ada na cirladc. crn
rtuanlo qtiu os l.crrr~nos doados para o i'uLUL'O edifício s.uo ao 
lado da "Cas'a dos Ottrmis". · 

,\ssim, pois, não haveria, co~1o diz Q pameer, "a. ll'll.ll•vfe
,.,.1/ci(l, rlturu.r:lln l'aii'O'/'Ia/.ti )Jm•a. mttm t:t/.ificio", mas ~im a 
IJ•tmsl'r!l'.cnei4L dos alumnos de .urna easa· alugada J)ara 11111 
ciHfiuiu J.•t'Olll'ÍO· ao Julio I! r•m . conl inuut·iio da "Casn llos 
0/lonis". -
. :J~slo- Pall'nnalo r\ r• nnico. al.é htl,ie ptu:a. cu.ia · l'undauão 
r;oncrn·rrm. tt inicial.i\'a p:u:Uculat· ·r~ si o8 JHldcJ.•es .[lulJJiuo::' l'D
ewmt•t•m ai nlll.' recut•so JHll'll r!nJHlig·rw installnt~ão. I'OJWllenl n 
pussi\'el uuxilin dr! outl'u.~ e J'azem clumol'Osa injusLit~ll au 

· desinlcrcs~udo donll()l' c J'unclutlor do Patronal o. Cumpre nolLil' 
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que a emenda pede para a construcção do edifício definitivo 
do Patronato da "Casa dos Ottonis" a somma de dUzentos 
contos c foi essa a· quantia que deu o Ottoni citado no pa
recer, pela collecoão de livro~. 'que são a document.acfío da. 
hislorin do Bras'il, c que foi doado á esta Bibliotheca Nacional, 
em cujo edifício ctitá l.rabalhundo a· Cnmaril dos Srs. Deputados 
e esta sua Commissão de .Finan~as. · · 

-
Verba 3' -lles~oal7 'l'ilulo I-Directoria: 

: Accrescenle-se: 

1 engenheiro de 1' classe .... ·. · 
1 archivista-almoxarife ...... . 
1 aNdal'!te de ~psenbeiro .... . 
3 primeiro.s ofiic!aes ......... . 
2 cartographos : .... : .. , ..... ; . · .. 
3 segundos off1C1aes ........ • . 
3 terceiros of!'iciaes ......... . 
1 interprete-auxiliar, ........ . 
2 auxiliares .de expedição de 

immigrantes ...... , ..... ·. 
i continuo.· ... , ... , ......... . 
1 guarda do archivo ......... . 

OrcL Grat. Total 
1:2oos a:Góos io:8oosooo 
5:600$ 2:800$ ' 8:400$000 
5:600$ 2:800$ .8:4001000 
5:600$ 2:800$ 25:2008000 
ii:600$ 2:800$ 16:8001000 
4:000$ 2:000$ 18:0001000 

.:3 :200$ 1 : 600$ 14 : 4001000 
3:2J)O$, 1:600$ 4:800$000 

2:400$ 1:200$ 
1 :600$ 800$ . 
1 :600$ 800$ 

7:2001000 
2:4001000 
2:400$000. 

Sala das Commissões; 24 de dezembró de 1922.- Antonio 
Moniz. . · ·· · ' .· . ' . 

.I ustificação . 

A emenda tem pol' fim apparelhar o Serviço de 'Povoa
mento, que fia~JU desorganizado com a 1~educcão de 63% ·que, 
~ot'freu o respectivo pessoal, com os córtes determinados.· em 
lei orcamcntaria dc·HH5: . · ' . , ·· · . 
' . Dado o desenvolvimento da COI'l'únlc irnmigralol'ia com a· 
ereaQão ele novos-nucleos · coloniacs, pa(I;onatos' agrícolas em 
quas1 todos os Es.tados c com a cxistencia dos centros agrícolas,· 
torna~se impossível o proseguimento regular dos trabalhos 
affectos áquella directoria, si o Congresso não tomar uma pro-. 
videncia urgente a esse respeito. · · · 
· Da emenda proposta não havet'Ú. ausmento de .despesa c 
sim, apenas, tl'imsposiciio de verba de addidos .para a verba 3'. · 
notando-se que a quasi totalidade dos funccionarios, addidos,· 
do' Serviço de Povoamento, tccm mais de dez annos de ser-
:vJco federal. . · . 

· 4. Directoria tem a seu ca1'go um importante are h i vo de 
preciosos documentos, colleccionados desde' 1905, e, no em
tanto: não dispõe de archivista e nem de um guarda para cs~c 

· archivo, que cuide de, sua conservação. . · . 
Trabalhos technicos precisam .ser executados naquclla rc

pal·lic!io e ahi niío. existe, actualmente, secQão tcchnica. 
. O expediente da directoria cresce de d111 para dia, com os 

trabalhos dos nucleos coloniaes, JlaLronatos e centros agríco
las e inspectorias nos Estados, nâo podendo continuar a sei' . · 
feito, apenas, com o quadro actual, de tres primeiros, tres 
segundos . c tres terceiros officiaes. ' ... 

-

'. ' . ~ 



li 

-· 

' 'SESS.:i.ci E~I 24 DE DEZ)i:Manci DE i 9~Z 543 
' 

A' yerba ."Subvenções e auxilios": ··~y· 
Para o auxilio de '500$ mensaes ao Insliluto Historico e 

Gcographieo Bra~ilelro, paí·a a continuacão do Diccionm•io 
Historico, Geof}I'O.phir:o e Bthnoora.phico do Brasil, que come
çou a ser publicado na commemoracão· do Centenario da ln
dependencia Nacional, devendo se,!' opportunamentc forneci
dos, gratuitamente, ao Ministerio da Ag:ricullura, 50 cxem
lllarc~, li: 000$000. 

J?tsli{icação 

· o diccionario · de que se trata é uma obra de in.estima-
vel valor, já tendo sido publicados os dous pit·mch·os volumes, 
que comprehendcm os Estados do Norte até Parahyba. Se1•ia 
injustíficavcl a suspensão do incomparavel trabalho, que o 
Instituto Historico Brasileiro empreheudcu iC está sendo exe-
cutado com admiravel perfeição. , · 
. Sala elas ~essões, 21 de dezembro de 1ÕZ..!. -·João Ly1·a. 

Onde convioti: · 
ArL. E' concedido o auxilio de cem contos de l'tiis á 

Fabrica Eureka, de artefactos de borracha, que funcciona em 
Belém, capital do Estado do. Pará, · · . . -

. Senado Fedc,ral, 24 'de dezembro do 1922. -_:I.auro Sodre. 

Justi('icação · 

'.rodos quantos ~e interessam pelo problema da valoriza
ção da bor1·acha brasileira comprehendem que, entre as .pt•o
videncias que, de modo mais certo e efficaz, _podet•iam concor
rer para a solução almejada, figura a creacao de grandes fa,. 
bricas, que pondo em proveito os· productos da nossa indus
tria extractiva, que explora a lw·vea brasiliense nos Estados 
uo ·Pará, Amazonas e Acre, fOL'nocesse ao mundo aetcfacto~ 
ilm que entrasse a nossa maleria prima. De par com os btme
fillios resultantes dessa· accúo industrial, para os q_ue vivem 
daquella exploração da riqueza do nosso. sólo, havm•ta o lucro 
que teria o paiz com o desenvolvimento da industria fabril. 
Os que andam agora a apontar essas Pl'OVldencias, como ue
cessarias c sufficientcs,. repetem o que vezes diversas c dt~ 
longa datá vem sendo dito pelos que sabem ver. Emquanto. não 
chega· a hora . das grandes fabrica~:- contentemo-nos com o 
pouco que já temos. Assim o entendeu ·,.o Senado Federal, • 
quando deu seu voto approvativo à emenda igual â presente, 
por mim apresentada· ao projecto de lei do orçamento, cm fins 
do anno passado. Não se trata de uma promessa a quem fi-
zer, sim de um premio a quem· já fez, com grande esforço o 
actividade, obra digna .de applausos ·e de auxílios.'- Lau.ro 
Sodré. · 

A'· verba 1 <l' illscola Superior de Agl'icultm;a» : 
' I 

; Em voz de 2i ·diga-se 29 lentes, sendo dous em disponi-
l!.illdade, 9:600$, 4:800$ -· 417$600. , 
·- f 

Supprima-sc em· consoquencia na verba i9• a consigna~ 
oüo respectiva r·ara os lentes cathedraticos: 75 - Dr. Joa~ 
~u,im de L.iina Pires Ferreira; 82 '.:... ;or, P.ed.ro B~l,',t:e.t.o qa~-
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·.;~,vií11, f[UrJ r'Sl.andn, ·ambos,. em di~ponillilidadc I'!II virl.Lli:Je de 
··~euLenr:a,; Jn •SU,!H'emo 'fribunal Federal, nãu devem perma

rH•eeJ' cuwo ela~sil'ieados nu. verba :lU", por .isso que •não. tiÜIJ 
J'uucciunat·ius addilios, nos lermos àa lei. 

:'ala da•• ,;es~i>c~. iler.embt·o de J 022, - JtJronurnu .llon;. 
,.lciJ'O. · "" 

Inclusive a p,en:;ão do._dtJCJ'ol.o n. :t:l.o.2M, de 18 de ,maio 
de l!J'18, ao alitnJno. eugenheiro indus.Lrial, oi'ficial dn mal'i
ulm, cnreando Mel.ullulgiu. ua Univer~idade de Shel'J'ield, afim 
do CO!llllllil' O CU!'~O. 

JusÜficauão 
.... 

O 1" Tenente Raul Alvares de .<\zevtJdu t! casf.t•o .foi man
dado .. estudai' o cui'::io de mdta'llur.gia !.la Universidade do 
::ihofficld, que é !.lc quatro annos: !.elido conseguido Jazer· os 
lrc~ primeiros em' dous annos, Jallando-lhe o ui tin1o para sua 
termina~ão. . ·· 

E' cxDusado ·salietltar a conveniencia para a .nossti - · 
nnu:i nlm de. guerra de possu ii· tcclmicos especialistas cm . :: 
met.allurgia quando o paiz deve prepamr-se paJ•a, o mais cedo ... 
po~sivúl, apro.veitm· as spas innumcms riquezas mctallnrgi-
cas. nas construcções. de sua · frota c de :<cus armamentos •. 
Seria um dcsperdicio excusado. do auxil'io já dispcndido não 
habiliLal-o a conc.!uit· os. estudos, princi;po.lmentc, .quando, 
L'nmo 111 ii il.ar, a sua actividade c· as habiliLacJÕCS que cotá ad-. 
quirindo são patrimonlo publico. . · . 

. Sala das sessões, 23 de dezembro de i 022. - Euscbiú tl!.! 
:lmlrac/1.!, 

Onde_ convier: 
Fica revigorado o UI-t .. 110 da loi n .. Lli55, · dli 101 .. dQ 

ilgo:;to de 19,22.: 
'Justificaç!io 

A cmcndti não ·acarreta novaB dcspczas; não onlll'a 'o 
'.l.'hesouro, antes facilita ao Governo os meios de acquisioão" 
do ·Dm'o metal, tão necessario pam valorisa~:ão do·. nicio c ir,. 
culattlo; e vem' neste momento.· em auxilio p11m solucão: do 
problema financairo e eeonomico do paiz, promoV.endo 11. fixa
t;ão do cambio, incrementando o valorisando a producoão na-
cinal. ' . \ . ' . ' 

Não é, ri.unca, demais repetir_nue «O ,dc~envolvimento,. da 
mut.allurp;ica do ouro representa para qualcjuer :pa.iz a crnan
t•ipaeão J'inanecira. A 'incluslria :aurifora é indusl.t'ia busica; 
eum lastro metallico adqu.iriclo mi .proprio :paiz .cm c.ondiçõe~ 
vantajosas 1poder.d o Govarno, a16m. de· snnaar o meio cir
~~ulant.c, valorlsando-o, fomentar 11 producoão''riacional cm to
da~ as snas espccics, desenvolver a sidet·m·gia, ·a mincraçfi.o 
riu' eUJ'I'fin " as vim; du lt·unsporl.e, çom 1'eC'II1>sOs Jli'Op1'ios, sem 
rc.oort'Cl' a emissões ou a empresUmos., · 

Sem a Ya!orisueão da moeda nãll tí ]wssivcl closenvolver 
a prorlu~eiio c garanl·.il' o trabalho •n n eapilal. 

Convém ropel.ir inccssantcmenl.c por l.orlo'~ os meios o 
. r'lll !.odoR os momentos que - «a oxp!Orti(;Üo das minas ele 

ouro do Bmsil ú sem prejuizo de qunlquct• ouLro. indusLria do . . ' ' 

' 
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!ub-solo um ponto fàrcado ·do prognmma de. um estadista 
que queira ·resolver direclainente, com recursos inteil·amenta 
nossos, o problema da fixação do cambio e da metallísação do 
Xi)eio circulante na phrase. feliz do D'eputado Aususto de Lima . 

. . 
·Sala das· sessões, ile~embro de !922. - Eti::c.bio de All

d7·ade, -' Lattro, Sud1·é. 
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Verba 2a• 

Substitua-se o que está pelo seguinte: 

ServiÇo de· Sementeiras 

PESSOAL 

l superintendente .......... ~ ..•.....•.....•••••••••.• 
1 ajudante technico .. · •••••••• ~ ..........•. : .••••..••• 
I chefe de Iaboratorio .... ; ....•....••...••.•.. , ..... . 
2 assistentes agronomos .•.••••.••.•.•....•........•• 
1 primeiro official ........ _ .... 1 •••••• -. ~ •••••••••••••• 

2 segundos officiaes ..••••• ~ ••••.•.. -. ~ •••.....•.•.... 
1 photomicrographo ....... _ ... : .....•.•••.•..•..••• ;. 
3 terceiros ofticiaes •••••••••.••••••• ~ •••••••••••••.• 
2 escreventes datylographos .•.•..•...•.••••.••....•. 
l porteiro-continuo ............. _-.-..•• ~ • ..•.•........ · 
1 servente (salario mensal) 150$000 .••.••••••••.••••. 

. ! 
II ~ Campos de Sementes 

5 directores ...... -•.......•....... -..........•........ 
5 chefes de Culturas ........... ." •......•. ~.~ ........•. 
5 escripturarios .••••..••.•••.•.•••.•••.•..•.••. · ...••• 
5 mecanicos .. • ................................... -•... 
5 jardineiros-horticultores.~ ••.••.•• ,.; ..•.•• :;· .•.•..• ; 
5 ~eitores . ... !' •••••••••••• _ ••••••••••••• •• ~ ••••••••••• 

III- Pessoal variavel e. serviços extraordinario_ c 
• --- I 

Orden~d:Ó 

. ·12:000$000 
18:000$000 -
8:000$000 
5 6001000 
5:600$000 

- 4:000$(108 
4 0001000 
3:200!000 
2:400$000. 
2:000;;000 

6_:40()i000 
2:665$661 
2:400$00)_ 
2:003$f0J 
2:000/00J 
I :000!000 

.-

Diarias. aju~as de cústo, pessoal a~salariado, differe.riça -
de venctrnéntos, etc .•. :,.~ .............. -.......... _ .•• 

·Gratificação 

6:000;;000 
4:0001000 
4:000;000 
2:8001000 
2 800$000 
2:000$000 
2 OOOiOOO 
1:600$000 

'1 :200!000 
1 :OOOfOOO 

3:2001000 
1:333$333 
I :200$000 
1:0001000 
1:0001000 

8001000 

Por suL· 
consir_na~ão 

18 0001000 
12:000$000 
12:000$000 
16:800;000 
8:400$000 

12:0001000 
6:0005000 

14:400$000 
,7:200,;:000 
3 000!000 
1:8001000 

----.,_ 

48 000$000 
20:000!000 
18:000$000 
15:000$000 
15:000i000 
I2:000i000 

Pttr c:>asi
gnaçi~ 

_. 
111 :6001000 

I28:0001opü 

Papal 

.. 

332: 4001000 572 :OOO$(l(JO' 

' 
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lustificaç'ão .. 

A l'Omodolacão do quadro da Superintondcnoia· · âo Ser~ 
viço do Sementeiras é uma medida que se impõe, da mo'do 
insophismavcl, por isso que 5e ü•ala de uma repartição que,· 
pela sua natureza, necessita de estar apparelhada convenien~ 
temcnto sob todos os aspectos, afim de quo .. resultem os mais 
pl'ól'icuos o im_portantes trabalhos ·que lhe . estão af!ectos~ 

· . · A produccao de sementes seleccionadas, materia de que 
só agom estamos ·cuidando, prec-isa de ser encara,da como 
uma das pàrtcs cssenciaes para o desenvolvimento de nossa · , 
riqueza. agrícola. Sem um. trabalho methódtco e .paciente no 
sentido de assegurar uma' colheita regular de sementes pu~ 
!'as, todos os annos, pn!'a distribuição· pelos lavradores na~ 
cionaes, difficilmente a •agricultura poderá sahir dos. proces~ 
sos rotineiros a que clla Iamentavelm<lnte ainda ee cinge, em 
qua~i to'do o paiz. Foi isso o que comprehendeu o Ministro 
Simões Lopes, quando,. no intuito ·Iouvabilissimo de impc~. 
dir, ao menos. em !Jarte, continuassem os nossos agriculto
J'es. a empregar,· nas suas culturas, sementes. de má qual ida~ 
fie, e adquiridas no proprio mercado', por preços exorbilan~ 
tos, f.omou a rcsolucão de crear o Servioo de Sementeiras, o 
que ,foi · levado a .effeito por ~ecreto n. 14.325, de 24 de agos., · 
lo' de 1920. Cabe ao t•eferido .Serviço proll\over a pr(lo(luccão 
e · seloccão das sementes de melhor .qualidade no paiz, para 
o ·que dispõe, de ·campos ·proprios, nos quaes são adoptados · 
processos de culturas em voga nas nações · mais adiantadas 
do mundo. Esses campo·s são ·hoje em numero de cinco, as~ 
sim clescrimihados: S. Simão, em S. Paulo' Rezende, no Es
tado do Rio; neodoro, no DistrlctQ · Federal; Itaj'ahy, cm 
Santa Catharina, e Espírito Santo, llo' Estado da Parahyba 
do Norte; um Laboratorio Central de ·aenetica applicada á · 
ag•ri!mnura completa . a organização do Serviço, cujo pro~ 
gramma abrange, entretanto, . esphera de aacão .muiLd .• 
mais ampla, por isso q'ue. nelle se acha prevista a oreacão do 
·pelo menos um campo em cada um dos Estados da F&dera
ção, attendendo-se assim á grande diffici.!ldade de transpor
to o ú.s differenças mllilologicas .nellas observadas. E'. claro 
que um Serviço de tal natureza, e com tão· amplas attribui~ 
<:·Õos, :merece ser olhado com cuidado todo especial, de ma~ 
noil•a. a não redundar em pura perda, o osforco despendido:· 
pela Nação com o seu custeio, A presente emenda visa, 
põis~ sem augmento de despeza na verba destinada á Super- . 
intend§.ncia de Sementeiras, dotar · este ·departamento de 
uma Ol\ganizaclto realmente efficiente, tal .como se faz mis~ 
ter, no' interesse. mesmo do engrandecimento. economico do 
Brasil, Com a adopc!lo do quadro de. funcoionarios que a 
emenda propõe para o Serviço de Sementeiras, o Min\sterio 
da Agricultura estará de facto apparelhado para prestar nos 
lavradores nacionnes cm qualquer dos Estarlos da Federação, 
a nocessarla assistenc!a. Conforme fiz notar acima, n emen
da uüo acarretará dcspcza nova, por isso que, o accrescimo 
rlc ·Ycrba que ella consigna rlcsapparece om face da diminui
ci'to da verba «pcssoab - ·Consignação III. Assim, sem ne
nhum sncrificio para .d Thcsomo, com uma simples trans
forimcia de crorli to, de uma rubrica para outra; teremos do~ 
lado um dos mais importantes sorVIQOS publioos dos ele
mentos irnpresolndiveis para que o li e. preencha em tp:da a 
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' ' Jfnha, os fins que determinaram a sua oreacão. E nem. se 
diga que a emenda. cogita de attendcr a interesses lJUro'cra-
tkos. ' 

iNão. Nn quadro om. proposto para o ·runccionahsmo ·do 
Scrvjco de Sementeiras figura(!! sobretudo,· co'mo tÍ naturai, 
os tochnicos. Os Jogares do burocracia, propriamente ditos, 
são cm numero insignificante, correspondendo apenas , -ás 
ncccs:;idades c~trictas de orgauizacãõ dd Servir;o. E é jus
tamente essa Ol'ganizacão qutl preciza obodecer aos1 mais se
veros moldes, adoptados JlUI' parte da Supcrintendencia do 
Scrvico. um lJl'ocesso ~onstante. de .fisrmlizar;ãO' de trabalho 
de pruducr;ã~, dos campos o ainda de applicacão das vcrblis 
a elles destmadas. Com o projectado auS~mcnto do numero 
de (~ampo's, mais nccossaria so lornar.á. ainda a. remodelação 
do q'tmdro do. funccionalismo ·da Superintcndencia do Ser
vico de · Sementeiras. Esses c11mpos te em · a seu sorvico, em 
média, cerca de quarenta trabalhadores, além. do ·director, 
chefe de cull.uras, ,iardinciro-;horticultor, et;c. Vê-se, JlOi~, 
qu~ a Supcrinten.r.lrmcia,_ á 'Q,Ual incUmbe fiscalizar, por_ 
me11r de uma cscr1pturaçao mmuelosa, o. trabalho desses. es
tabelccimcnlns, necessita' de pessoal cornplclo c habilila·do 
para o dc~cmpenho dessa tarefa, sem o que nada co'nseguirá 
de proveitoso' nesse particular. A presente ·· emenda . não 
cuida, pnis, de ra.vorcccr a burocracia. O de que se t1·at.a 
aqui -ti de tornar• o . mais cfficiente possível, pelo equilíbrio 
de elementos imprescindíveis ao seu regular funccionamen
to; um apparelho de tão alta significação' na vida economi
ca do Pa1z, como 6, incontestavelmcnte1 a· Serviço de Scmen-
teil'as, ' , 

Sala da~ sessões, 23 de dezembro do 1022 -- Ettsebio d~ 
And1·ade. 

• Instituto Cummorcial do llio 'ile Janeiro, 30 :OO!J$0UO. 

Juslificaçíiu \ 

O Insl.ilulo Commercial, a quem a emenda se I'cfere, e 
um antigo cslabclceimcnto de ensino commercial, cnnlando 
,iá 21 nnnns do cxislrmcia, . consa'S·radu á difi'usüu da · insLru
ccão lll'l.lfii'o;ional, contando numeroso coi·.po discente e cxcel
lenlcs prnfcs~orcs. O mesmo instituto não so Jimila a..llnr o 
ensino nesta Cmpil.nl. lcm nos E~tados diversas succursaes ·e 
admil.le á matricula 30 alun1nos grátuilos. . 

· Bem merecido é o úuxilici'qüe a emenda autoriza, Lrulan
do-sc uma institLiil;ão cuja .utilidade publica a lei já rcco-
nliccàu. · ' · 

Sala Llns ~cssões, 22 de dezembro de 1922. - Latuo 
Sodré, 

- ...... 
Ondo conviei': 
.PaJ'a 11 cn~ino tis ·Pnpula1;õcs elo baixo AmawlÍaH du 

l~l'Occ~~o do !mlgumon!o o preparo d,o bacalháo, applil\uuo ·ú 

l I 
' 

I 
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indnsl.l'ia rla c·onscrvnciio do piraruc1'i, sonrln, para r;;sr fim, 
conln'r-lados prot'is~ionarR nnrueguezr.s cnmprlrnlrs, ~f\,iam 
t1estnr.nrlo8 da \'Ci'tm :2" (.Prs~onl r-ont.raclnclo), :w:·o00$000. 

Sala elas sr•s3r:Or's. 2·i. dr rlr.zrmhro rir 1 !122. - A. buli o do 
Brasil .. - l.mn·o Sodrt:. 

J Us/.if ÍCIII,'IíO 

. ·· Esl:í .feila nas cnnsirleraçüe,~ abaixo, qur acnmpnnharnril 
n JH'Opn;;tl ura, nn Cnmat·n, de uma f'JnPJlfla do Dr.pnl ado 
Chcrmot\1 rle ~liJ•anda; no nrr,nmrnln rla Rrcr!ila, appJ•orarJn. 
por aqnella Casa r.lo Cong;l'c,so, e que iRent.ou rir rlirrilos 
aduaneiros os mntrriaes pat·a a conslrucPão rle IHil'J'ngens dc~
tinndns á I'rpresagi'in dr. nguns para a ·criação rio JiirarnCli'J • 
. · , "A pesca do piJ•arncJí, durante o vr1•ãn, nas lagôa8 das 

mnrgcns do Amnwna" e ela ilha de Mnra,itl, consf.iltw um pre.:. 
cioqo recul'so alimentar e economico elas populações rlessn 
rogii'í.o, porquanlo P.sse prixr, dflpois dr. salgarlo, lorna-sr o 
ob,iMin de um grande commercin que I mri. procurarlo se rs
tender pelos Eslacliis do main..:cl.in o do sul dn Brasil. Trala-so 
de um afimrnlo qufl muilo se a;Úwmelha an bacalhún, dr que 
importamos, f!m Hl20, · 29.538.005 kilogrnmmas, e em J!l(?l. 
17.821.552, .ki!ogrnmmas; no vaJÓJ•, respr.clivamcntr, 1 clP rí•is 
44.226:895$ ~ 35.0fi2:217$. é r.videnf.e qun ao ]JOdm.· publico. 
cabe cnvidar r.sforcos no scnl.ielo rle favorece!• n dcsenvolvi
ment.o r/a prorluc1;.ão 11 rln consumo, no paiz, do peixe na-

.· cinnal para, de um lado, reduzir o mais Jlossivrl n pr.so 
rlaque!la import.acão na balança commcrcial brasileira r rio 
nutro, parallelaine'ntc, enriquecer {I economia nacional com r.~~a 
suhstil.uiçãn dó IWixn estrangeiro pelo rio paiz na alimenlaciio. 
do nosso povo. . 

Ora, nn actual rslarlo de aproveilarncnlo rlo piraruci'c, niin· 
;;;ó não 1í passivei auguwnfm• sonsivclmenl.c o ''olnrnr. ela· sun
producção, ncccssariumenln li milarla nelo cm· I o . rspaco dr 
tempo rluranl.o ·o qual a J•cspocl.iva pcsca1•ia 1\ pralica:vel, como 
;;;ucccde niin disporem os qué se dedicam, énmo vl'rdarlcirn~ 
nomadc~ •. pcriollicamenlr. a. essa inclusl.ria. da r.slnbilidnrlr. 
economica que í·csullaria, pam os mesmos indivíduos, nn 
criação .ra(}ir.nal r. syslomalizada i.lessr. pcL'I:c rlrmlro rio nguns 
rrprrsaelas, que consiHucm· cf!leh;ns inosg·otavc is. · · ' 

findicndo que fosse. de facto,' o industrial da pesca elo pi
t•nt•ncú.ao campo rlr. ~un nclivirladr, rle cel'ln cogilal'ia do ostn
holccrr. inslal!ar;õ~s c dn tisne· ele JH'ocessos mais npel•feiçoados 

. para o preparo 'dessr! peixe que, uma vez melhorarlo de qua-
lirlnde, so- !ornaria aplo a ri\'lllizal', lambem snlr Pslr ponln 

, de yisla, cóm o hailall!iío. ao qual .iá faz vanla,iosa cnmprlencia 
. fJffi prr.ço, passando Jiwsinn a suhsl ituil-n, si não po1• complr.lo, 
. com ccJ•I.eza cm boa fll'fl\J"rr,,iio no consumo lll'asilriro. Ac-: 

crr.sce que, ria eslnhilirlur 1.\ assim assug·m·nda a esse ramo rlf\ 
ncl.ividnrle, rft! ~~~rio re~nllm·ill, gJ•ncn~ íirnwlla;;; installar;iíc~. o 
~urg·imcnl.n elo .. novas i nrlu~Lrins, ·drl'ivadas rlaqurlla, lars como 
a~ elo olen rir. pci:w fll!n o piJ'Ul'liel'l nonl.ém rm forl.e pro-. 
porção o rios l'orlil izanl es pho~phal afins, l'll1 que seriam nr- . 
cos~nriamnnlr, convl'rl.irlns ns rrsirlnns rln salg·amrnlo r os dn 
cx:lraccão do ·respcclivo olen. . 

· A conslruccão dr. !'Apresas exige ~tnsl os consirlf'l•nvri5 rnrn 
malrriaeil imporlnrln.~ 1ln eslrnngeiJ•o, cu,ia 'retlnccãn dr cusln. 
que resullu fia quu;;i snpprcssiío rln impn;;lo arluanoiro, re!'
tamcnfc ínccnlivaria a rxccur;iíh rir nln·as rltHJLWlla · nul,lt'cza, 

'· 

., 
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de que, soja dilo da passagem, .iú existem alguns exemplos, 
de moclo'stas proporções, na ilha de Marajó, no Estado do Pará, 

.. lavadas a el'l'cil.o por ci'iadorcs rle g·udo cm seus campos. A 
producção piscosa desses açudes, fot·cosamentc limit.nda pelo 
nuuwro e as dfmcnsõcs rios mesmos, é inl.eiranwnl.n · consu~ 
mid.a, cm eslarlo l'rcsco, por mcio .. rlc consrr·vação pelo golo, na 
11apttal daquelle Estado, . 

O favor que .a emenda dotct•mina não .desfalcará os· cofres 
publicas, porquanto, até ao prcscnl.c, niio foi ainda feita im
portação alguma pura o fim acima exposto. Da applicaçiio 
eventual desse .favor no rxcrcicio vindouro resultaria evirlen
tomentc . apenas. que o 'flwsouro não beneficiaria de ac·-

, cresci mo de renda cm virtude rlc uma importação que, sem I n l 
medida amparadora, não se verificaria. O fim desta emenda 
é, portanto, promover, sem saeJ•ificio para.._o erario puhlico, a 
transformação do uma indu'sl.ria que actualmente vem se ar
rasl.ando prccnriamcnl.c cm um ramo importante de acl.ividadc 
cconomica "nacional. . .. . · . . ·· ' 

Convém apenas accrcscenl.ar que o moLivo principal de 
não ter ainda o peixe nmazonico .conseg·uido competir vanta:.,. 
,iosamcnl.e, cm quulirladc, com o bacalhúo, provém, exclusiva
mente, 'do preparo super·ior destr. que· conserva, dur.unfo lon
gos mczcs, uma côr clara e agradavel â vista, no passo que o 

,pirarum'1, devido aos defeit.os de sua prcpm•açfw, torna.:.sc, ra-
pidamente, escuro e !'anca com fncilirlndo. Um simples exame 
comparativo do magnifico bucalhúo exposto na seccão no
ruegucza dn Exposição do Oentenario e do pirarucú qilo se 
encontra .á vonda nos armazens de varejo desta Capila!,' evi
dencia a justeza dessas observações. 

Sala das sessões do Senado, dezembro de 1922. 

Emenda additiva:. · 
A' verba VII, n. 7: 

,. 

Fica o Governo autorizado a croar em Cnmcl.li, município 
rlo Estado elo Parú, uma estação para Clllt.urn c hnneflciatncnto 
do cacúo. 

Justificação ' 

. A emenda autoriza a decretação de uma providencia, quo 
vem· satisfazer á Jiocossidarlc rio mnil.o reconhrcirla netos qur 
se int.hrnssam J)eln ngricull.ura no Est.ndo do. Pnrú,. Pará fun
clnmenl.nr a emenda acima, basl.a'r-me-á reproduzir pnlavrns 
minhas rscriptns na mensagem que, como govm·na'dor dnqucllo 
Estnrlo, dirigi ao Congr•csso Lr.gislut.jvo om 191 !l,. assim: 

"Si ha prorlucl.i:l por assim rlizer naturríl ao nosBo solo é o. 
caet\o, qur 1\ quasi esponlanoo, vicó.inndo rle tnl .mórlo a nJ•vo
J'e prodigiosa ri esse precioso' fructo" .qu.e um rios nossos molho

. res autores palricios, darlo. no esturln. das scirncins oconomicns, 
nlirlhavn a cxploraçüo rio cncnucir.o. nn.lisl.n das industrias cx-
trnct.rvas. · · . · · 

H a longos nnnos escrevia o Sr: F. Pcnnn. csl ns vorrlarles: 
"Tnlvr7. não hn,in província nlguinn no Jmpr..rio nnrlo a l.rrrn 
retribua mais gcnorosanirnl.o a quem a brnr.ficinr. do qur no 
Pará, r aqui nrnhum gl~ll()ro de cult.ura offr.rPcr. uo ltwt·ador 
tanta gm·nnl.ia rlf' prn.~periclnrlr •como o cacítn .. [ll'incinu] base da 
ritcrueza pulllica rln prnvincin', O l:wrnrlor que o cultiva mcliho-. . 
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dicuuwnto póue ter··a CCI'Luza de que. lllais dia~ mimtJi dias u 
!'orluiJa lhe irá bntor á por·tui. · ·. ' 

'l'cnúo entrado em J:lulém, no llJIIIU pu~:;ado i!, 080.780 ki
los, del'lcs só for·am cxpol'iatlos .i.ll:iG. SüO Jdlos, no valor ol'fi
cial de i..199 :ü93$240. ·lá em i!J17 os embaraços crca·dos á 
safra desses o de oülroõ · pr·rH.Iucl os no~sos J'erl.iiu•m a explll·-·· 
LUí\ÜI.f a 2 dí71.425 kilos no valor official . de i. 950: 462$420· • 

. Si não occupamo~ hoje, no commercio mliQdial, o logaL' 
que nos devia, cqber, como centro productor do cacáo, isso de
vemos em grande parte á rot.ina · que ainda hoje 'reina no seio 
dos que cultivam. o incsLimavel·producto; alheios aos processos 
que a scicncia indica como proveitosos e necessarios pat·a qur 
dessa cultura saiam nrais Jut·los lucros: · 

' E -não Ó que . nos faltem palavras nem conselhos. AIJUn
dam 'as memori'f!lf e as in,;lruct;õüs pó r· ondt(se podel'iam guiar· 

1 os cu!Livadot·es da arvore· preciosa. 'J'ambem não J'ullam antes 
abundam. queixas c· lamentações, pondo o mal como exisi.Q ao 
lado 'do bem· que deveria ser. . 

A rotina tlamnosa attl'ihncin"rl'a á carencia do cn;;irlo 
agrícola que ministrariam escola-s pl'ofissionacs, de que npr.nas, 
entre nós agor·a se .faz ·U!ll primeiro ensaio, com passos aittda 
tímidos. Eu mesmo ,já um dia escrevi, que a ag'l·icull.ura, si 
não é uma sciencia, applica os princípios rlc quasi todas· as 
.sciencias. . · . . .· .. . . 

Não póde fazer agora o Estado o que I. unto benefício tr·.a~i~ 
no seu .progresso, me!bol'ando a cultlll'a deste pro dueto. Dálll 

· o appello que a emenda raz á União. . · . . 
· Senado Federal, 20 de dezcmiJt•o de 1922. - La.u.ro Sudrd. 

' ' 

· Mahlenhà-se na\ verba H• - Serviço de Indus-tria Pasto
ril ~ Mntel'ial - a dotaçiío de 90:000$ pal'a iluas estnPões 
de monta em MuLto. Grosso, sendo uniu no municiplo rle Poéoné 
e outt•á no dn Santo Antonio do Rio Ahnix.o. · 

. . 

' ' 
, Justificação 

' ' , A razão· desta emenda está· na simples consider·aciw do 
que Mnt.lo Grosso ó o Estado que: tem o segundo rebanho de 

. gado bnvlrio da União log·o após o Hio Cll'ande do 8ul, · rJ nno 
possue até hoio um sÓ csl.abclecimnnto .. cln ensino nu clr>1nons
tracão in:at.ic!l' dn..inrluslria, .niJm nwsmn um posto znnlt'ehnieo 
ou Vtll.ermat•to. . . 

E' um nlmnrlonn completo r e'l-iminoso que Jll'ecisa ler um 
tm•mo. A .Corilmissãn o o Senado furão olll'a pitl.t•iul.icu, man
t~ndo a dofaçãn de qLw u Qoverno niíu se ul.il'iso!J no oxer:cicio 
a l'inclar•. , 

Sala rias sessões, rlc rlczr.mhr·n dr ·Jfl2::'. - José Mur-
tinho, 

Ao' orçnnwn!.o tia ,\g;ricu!!.ura: 
Accrescenl ~~-~li ondt• eonvirr: . 
Fica o Poder• JDxeculivu aulnJ•iziHio a Cl'cnr, urn palronuln 

agrícola em San~o Anlonio elo .:lluclt:it·a OLI Guujarú i\!irim, no 

,, '!' 

., . 
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E.s!.ndo dç 1\lnU.o Grosso, podendo abrir pnrn isso OR ndccssn-
l'JOs .credtt.os, · · o, . 

Justificação 

A crise da: borracha estú· determinando na rcgiiio nmnzo
nica o descn:volvimenlo da. agricultura em varias rios seus 
ramos, ·A cre·Íl9üo de um. pat.ronato agricola am ~anlo Anto'mo 
ou Gua.iará M1rim, ondP mnis sti accent.úa essa nova orienta- .· 
ção dos habitantes, virú dar-l·hc grande impulso e estímular 
novas culturas, l'adicando as populações ao eólo. ·. · . · 

o Sala das s~ssõP;s, de dezembro de 1922. - José .Mu,r-
tmllo. . . · .. 

. ~. ' 
.. 

Mant.t'nha-se· o seguinte dispositivd do orçamento vigente: 
Ar! .. 90: Fica o Governo autorizado: 

e 18, ~ di;;pender até a quantia de 100:000$, com a creação · 
no·· Estado de Malü» GrQsso, . munici.pici .de Cuyabá, de um~ · 
campo dr. .. ·sementes, de accõrdo com o decreto n, 14. 325,' de 

, 24 . de agosto' de '1920, recebend!J, para isso, do governo do 
Estado, u actual Cnrnpo de Dem'onstraç.ão, sito no mesmo· mu
nicípio, .com todas as ,;uas bemfeitor1as, predios, machinD.~ • 
agricotas, animaes de trabalho, etc. · ·. · · ' 

Sala da5 sessões, d!'· dezembro de 1922. ·-,. José Mur-
)i1111o. · 

J I ' 
.Acàescontc-se onde convi~r: 

I . •.' 

Art. cEmquánto ·o. Governo não r()orgâ.niza.r ·o' Servi-
. ço de 'Ex.pansüo Economicl\, nos termos do n: 7 do art .• 9.9; da 
vi,genl.e :Lei da Despnza, sl.'rá custn~tdo, com. uma , dot.açil(l de 
.20 contos annuae~. pela verba de Expensiio Ecoriojllica. que 
ora figura no orçamento do Ministerio do Exterior, o que fica 
transferida desde 11, data da c mcecuçiio dii. presontll lei orçamen.: 
taria, para .o. Ministerio da Agricultura, c:r.-1Ji da citada dispo-· 
eiçllo,· o ServiQo de Propaganda da ·,Hflrva Mattc na Europa, . 
que por iniciativa dos Estado~ do. P..àram\ eAile ·.santa Cathari- · · 
IIIi e sob os auspícios do GoyernQ Federal está .sendo executado · 
desde 1920. 'ficando o Governo autorizado a. transferir p11,ra ·· 
~ste .M_i~ist.m·io o fnnccionarici' <la Viação uue o 'dil!ige desile o 
seu IDICIO:t, · .·, ., ' , , ' · ,' 

·' JuRI'ificaçrío 
. . 

à prnsente emenda, como sr ·verifica· do avulso annexo, .lil 
foi ~cceil.n pela illusl.re Commissiio de l!'inancas, por occasi.~o 
du discussão do orçamento do Exterior, tendo ficado resolvido 
fo;;~c a mesma inclLtida no orçamento da Agricultur~~. 

Sala das sessões, 19 rle dezembro de '1922. - Cm·los Ca
?.'a/canl'io - Affonso C amargo, - Generoso Jlta!'ques, - Vidal 
llamos. . · · · 

. \ 

• I 

' 
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ORÇAMENTO PO EXTERIOR . 
1 ,Emendas apresentadas na Commissiio ao Orr.amímt.o do 
Exteri,or, em. !l' cli~cus~ão, é do qual é Relator o Sr. Bernardo 
Monten·o. · :· · 

EMENDA 

.
1

' •• Ao pro,iecto n . , de. t922 (Orcamcnto .da dcspcza do 
· l\hmsfPrlO das ~elaçõcs Exteriores .para o exercício dP. 1923) ., 

.. · Onde .convwr, acct•escente-se: * 
Art; Fi é a r~vigoradó o art. 28 do decreto n,, 4, 55 :i, 

. de 10 de ago~to rle 1 !l22, supprimintlo-se dclle a palavra natos; 

. .. ; 
' . I r, , ' 

' Ju.stf.{icaÇIJ.o 

. 'Ü art. !l9. dJ..dccrcto 'n, 4. 555, de 1 o de agosto. do cor~ 
rente 'anuo; ó inconstitucional porque estabelece uma diffe
renca, entre brasileiros natos e os de -que trat.a o art. G9, 2•,, 
3", ,.., 5• e· 6~, da •Consf.it,uicão Federal. . d 

· De facto'· esse artis·o concede áos. ruuxiliares de Consu
. lado, nascidos no Ri•asil, -.a displ:lnsa do concnr~o para pcomo
ção a consul&> de 2' iilassc, r.mquanto qur, os demais auxi-

. Jiares, brasileiros, que não nasceram no Brasil, ficam depen
. dentes do :concurso. para promoção. 

· .. Ora, brasileiros são todas as pessoas. que tcem· as qua- . 
lidades ospeclf.icarlas' no arl. G!l, J•, 2•, 3•, -1.•, 5•, e 6", ria Con~ 
stitui(;ão Federal que; em seu art. 73, assegura n todas ell~ 
som distinccão, os mesmos direitos- ao nccesso· aos· caroos pli
bl1cos civi.~. · on m.il:itm•es, observada.~ as condições de cap(!ci-

. dade especial, q11.e a lei estat1ti1·. . · 
!\las, como toda regra tem excepção, sábiarnente eslabe

leceu o pacto· de 21l·.de fevereh·a de 18111, em seps arts. 41, 
, . § 3•, 1• c 26. 2", que .. só os brasileiros natos. são : elegiveis 

para os cargos de Presidente e ViQc-Pr&>idetite da Republic!\ 
e quo não porlern concorrer ás eleições para o Congresso ~a-

. clonai, os P.stranoeiros, .r,w, achando-se nt! Bra.~il aos ·Iii d1: 
nmJeml•l'O ·a e 18811, nlfo declm•aram, dentro ent seis rn'e:.P.s de-· 
poi.ç .tle entra1· em· viom· a. Constittt·içcio, o a11imo de co11servar 

.•a nacicmalillad.c ·de· rn·iofJm. 
. Outras re~triccõcs J)ão consigna; .a Constituição, porl.an~o, 

·. quacsquer .outras QUI) ns !e. i~ ordinnrms pretendam crenr com 
·o ·fim de~ercar o accesso· dos brasileiros aos cargos publi
r.'ns, atJcnla:oonl.rn o dispositivo const.itilcional (art 73) que 

' a todos. concede· os masmos d.ireitos. 
Provada, como est.d, a inconstil.ucionalidarlc · do art. 28 

. do decreto n. 4. l:i55, de 10 de agosto do corrente anno, não 
p61lo ellc pr!lvalecer como osttí redigido; ncc•J~''t\!'io ~G !Ol'll!l 
a snpprcRsilo''dn palavra na<os para que se enquadre no di~ 
~po~itivo acima citado n no espil'itn .Jibéral da nni.~a Consti-

Auicão. . . 
, Odioso .r. iri,justo . 1\ lambem essr. artigo, poi-s, rn!t•r au.xi
liares com o mesmo numoro do nnnns de scrvico, permlf.te 
·aos brasileiros nnt.os .a .promo~úo sem concurso, ernquanlo' 
que os .demais, embora.. tambem brasileiro~, ficam obrigado~ 
ao oonCUl'SO sem o qual niío poderiio pretender o accesso na 
carreira consular. . · 

' 
\ 
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·. Cumpro ao Cons-rpsso reparar, portanto, éssa resLriccão 
odiosa. c_ inconstiLucional e restabelecer ·a igualdade de dire1-
tos entre ossos modestos funccionarios brasileiros que, em-' 
bom cm csphera do acoão muito restricta, concorr()m para o 
bom noma a engrandecimento do Brasil no estrangeiro, onde 
permanecem longos annos, _esquecidos o albandonados pelas 
nossas aclministracõas. · · · 

· Sala dae sessões, em do de .1922. - Eusebio' da 
A ndrad.IJ. . · 

. ) '~ 

EMENDA AO· . ORÇAMENTO DO EXTÉRIOR 

. «EmquanLo o Governo ·não reorganizar o E!ervic~ de Ex
p~nsão Economica. nos termos do n;, (, do. ar.t. !l!J .. da vigante 
lm da despeza, será custeado com :uma dotação de . 20 contos 
annuaes •Pela verba Exposição Económica·, desta ministcrio o 
Serviço do Propaganda da. herva-mate nã Europa/ que .por 
iniciativa dos Estados do Paraná e de Santa· .Catharina o soh 
os auspícios do Governo Federal, está sendo· executado desde 
1!120, ficando o Governo.. autorizado a transferi.r do 1\linisf.erio 
da Viação vara o do Exterior ·o 'funccionario que o diriac desde 
o SCll- inicio.» 

Justi(icaçiJ.o·. · ·-· 
. . 

' ·· A presente emenda não· representa mais qúe. uma [lrovl'
}encia a~miriistrativa para evitar solução .de continuidade. em 

· ,um ·serv1Qo que está dando resultados ammadores e no qual 
est'ão empenhados os Governos da União e dos Estados pro- ' 
dUlStores, porquanto analoga autorizaclto jd foi votada ·pelo 
c·ongresso na vigente lei da despeza (n . .7, do art. 99), quo é 
a ·segudnte : · ·. .. " . 

7, a reorganizar sob a jurisdição ' do Ministerio da. 
Agri(lul tura, Ind:ustria . e .. Commerolo,. o· serviço de expansli!t 
economica e propaganda no estrangeiro, dando.;.Jhe a organl
·:;:ação e denominação que ,julgar conveniente,, observados· ós. 
seguintes !Preceitos: · · 

· • a) serão fundidos no no~o serviço os el~meht~s esparsot 
já existentes na administração, .tendentes ao mesmo objectivo 

. - pessoal c creditos _;.quer figurem·no orQamento do. supra.:· 
· citado ministcrio, quer nos de outros; ;inclusive o,.Serviod do · 
Propaganda da hcrva-mato na Europa.'que,· por Jmciativa do~, 
Est,ndos do Paraná e de Santa CatJharina c, sob ps .. auspícios do. ·. 
Ministerio -da Agricultura está sendo exeou.tado· desde 11920: 

bl na const.itui~•lio dos novos ·,quadros de pessoal ~o ser-
vico reorganizado, deverão . ser apr0V,!Jitndos./n.ão sórn.ento OS 
furiccionarios a que allude. a dls.po_sJçao· antecedente,. como o~ 
addidos ou offcctivAs dos Ministerios da_.Agricultura, Indus
tria e COI11mcrcio' e Rclacões Exteriores,· de aptidões oompró~ 
vadnR: a Juizo_ do ·Governo, sem embargo ,de.:11oderem, ~er .pre
enchidos livremente , os Jogares de natureza techmcn.; 

c) para a exeoucíio do vrescn1c artigo podcrt\ o Governo 
·abrir os neccsRn~ios creditas, ató os ,Jimites . ri e· quinhentos 
contos, "!papel, o quinhentos. cont,os, ouro, dos qunos so dedu:. 
zirilo os derivados do n.provnit.nmont,o dos rr.m.1rsos ·do. qu_e 
trata a disposic,ão a.> 

J 
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Uma vez porém, que o Governo transacto, Mr falta dtl 
tempo, não ·chegou a reorganizar esse serviço e porque con-· 
tinue no orçamento no Exterior a verba a elle destinada ó 
obvio que a providencia indicada é indispensavel. ' 

A h erva-mato é um producto notavel no quadro. da nossa 
cxporto.ção, onde oocupa hoje o sexto Jogar na escala dos va
lores, como o llalientou o Sr. Presidente Dr. Arth.ur Bernar
des na recente mensagem. dirigida ao Congresso, citando~o en
f.~!l os prod~ctos :.nue vão merecer o amparo da acção . óffi-

. cm!. ~ · · . 
-0 mate segou lu na nossa·' evolução ~economica uma curva 

constante ascenéionnl, sem soffrer a~ oséill~ções na ·pro
•i. ducc!Io e no valor que teem gerado as crises que assoberbam 
· · os demais productos exportaveis, o que é tanto mais de rele-· 

var quanto nunca tprocuramos . para a nossa ile:IJ os grandes 
mercados do mundo, que .ainda ,a desconhecem quasi. por com-
~~ . . i. . 

·· ~A propaganda inloiada na· Europa tem dado resultados 
tanto mais apreciaveis quanto • e lia tem -encontrado mercados 
para· o mate,· não apenas c·omo succedaneo do· chá, mas, so
bretudo como materia-prima para varias industriàs. · 
· E' pois todo um mundo novo e inexplorado que se abre 

' :para um producto; do qual o Brasil tem quasi o monopolio da 
· producc1ão, com uma capacidade por assim dizer ii! imitada, 
sem maior esfor.co do que o exige uma' méra industria extra
ctiva, dispondo de hérvas que se estendem ·por todo q · pla
nalto .sul~brasi1elro, de accesso facil pelas estradas de ferro 
e de rodagem, que o servem. - Ca7'los Cavalcanti. -Alfonso 
Cama~·o(l. - ·Vidal Ramo1. . , . ' ~ .. 

. -· -Onde ·convier: , . . '· , . 
. Art. - Fica o Governo autorizado a prover effect1va~ 

mente, nos respectivos cargos os medicos veterinarios e en~ 
genheiros agronomos, diplomados pela Escola Superior do 
Agricultura e Medicina Veterinaria, ·em funcoão interina cm 
cargos vagos do Serviço de . Industria Pastoril. · , , . ·' 

_._ . 
Justificativa. , I: , 

· Mais do que o conc~rso,· par~ a competencia de funccio- . 
nario - o diploma obtido após quatro. annos de curso cspecia~ 
lizado - mais que o concurso para a oneacidade de funcciona-

•.rio - o !serviço prestado em caracter interino. · ' . 
. De ·outra justificativa fosse nece'ssaria, bastaria citar o 
aproveitamento no, serviQo veterinario do Exer!-lito. indllpon:
dente de provas publicas. (co_ncurso), do~ vot.crmarios diplo-
mados pela. Escola Vetermarm do Exercito. · · 
_ Sala das sessões, d~ dezembro de :!922. - Iri~ctt Mà::. 
citado. 

O Sr. Paulo de Frontin - Poço li palavra. 

· O Sr• Presidente - Tom a palavra o nobcr Senador. 

· O Sr. Paulo de Fr.ontin (•) -Sr. Prcsid'ente,. antes de 
entrar na discUssão do ot•cnmeul.o da Agricu!Lura, peço vcnia 

·' • 
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ao Senado para rcsponâr.r no qnr fni · rlitó. Pt'lo llonrndo Se~ 
nadar pelo Amazonas. 'l'Otlos os Srs. Sr.nadorcs t.cl'm o flircilo 
de·tomar. parl.c na vof.acüo .. Foi no r.xr.rcicio dessa l'nculrlacle 
que me manf ivc no recinto. Dl'srlc o ninmento que ouvi uma 
observação de que .não podia usar. rlesfa prl'rog;aLivn, o81anclo 
.cm plenario, n.csoluçito era a minha rcf.irnda r.lo recinto e eu 
o! primeiro que assim prcicr.di, nem a primeira vez que fac lo 
irlcnf.ico 'ti . verificado. · · ·· 

· · Não houve absôlu(imi·cntc intenção rlc; falia com a. con
sideração rlcvida ao-~cnado, da minha fiiirf,u. · .Ttí haviam 
sabido o Relator ela ..Commissiio de Finanças c o Rr.lafor da 
Rcccil.a. A urgcncia pódc ser pedida amanhã. ' · 

Não ha absolutamente a' menor intenção de perturbar a . 
marcha natural c normal dos orçamenf.os;. mas o que .niío é .{ · 
normal nem nal'ural, ti a Carnara dos_ Dcpnt~dos, est:U', uinda 
hoje, 24, estudando o ort;ament.o ria· ,Jfazenda,•quc affecta todos· 
os demais (apoiados),. de mod'o que· nenlmm dos illusf.res. rc-

. .lato!'es •. a começar pelo mou pt•ezado amig·o, o honrado. Sena
.dor pelo Estado do .Maranhão,; J)tirlc ainda aprcsenf.at• pat•ccor 
sobre as emenrlas, :11orque, segundo o .qun ficar 'deliberado so
.hrc a labe,lla "Lyra", tol'ÜO que fazer modificações para purem 
os outros· ot·çamenlos de accurdo 'com c~. da Fazenda. . . 
· ·Nesse meu appello, nem siquer ha opposição, porquf\ niio · 1 

· tenho o objectivo dos combatentes a D. Quixote, contra moi-., 
nhos rle vento, que o honrado Senado~: pelo Ainazouas quiz en- · 
cont.rar. · Não ha nenhuma questiio politica, J)orque. não est.ou 
!'iiiado a corrente dessa natureza. Não ·sou nem governista, 
nem opposicionisfa; ·sou independenfe. Vof.o 'como· rmfrndo 
convem ente, ora' a faV\ll', o~·a ponf,ra. . . . · ' · · . 

0 'f:in'. A. AzEn~~I>Ô ·_. Na nlelhor situação possível. . 
. O Sn .. ·P.\UW mi l!~noN~'IN - A minha independQncia ''ne 

até ao pónf.o de, tendo ·sido opposic).inisf.a ao Gm'Ot'no pas
sado, lcvanf.at', aqui, duas vezes, a minha voz em seu favor•, . 
Isso rlenota, portanto, qurJ aprecio com imparcialidade, nalu-

. ralment.e, ' .. com alguns m;r'os que possa <l,OIDmetter, os divct·HO!I 
.. · actos - pelo menos, tenho essa preleusao,..;- quot' rio Governo 

. '>· passado, quer do actual. · · · · · . . 
· ·' Dadas. csfas explicações ·ao Senado, pm~a não so dllsvirf.uar, 
como possa parccct· a muitos, a ·convonicncia do objectivo o 
inluito que tivemos, vou iniciar. a disc.ussiio 'rio m•t>ammllo da 

' .'I 

' '· . 
' 

Agricultura. · . . . · ·, ,, • · 
'itivc à opportunhhtdn t11• mostrar ao· Scti!ido como' dellc

,jn\·a ·que Jo~se. apr·cssrúl11 a 3' ri iscussão. ri esse· or1;Ílmenfq, por · 
q~aplo, na se~unda, niill ,me .·inscrevi p~r~ fallm• nem aprr.sen
fel emenda. Lonscquent.cmcnfe, elle .. lut votarlo· sem uma 
pala\~t·a, at.Lr.ndcndo ao app111lo ~o· illusf.re P1·c~idcnle da Com
missão de iFinanças t1 que tem sido mantido .cm relaoão a 'ÜU• 
t.ros .orcnmi!ntos; mas ·qnc só não pôde ·ser qúnnto 'à neceifa,· 
pela circnmsf.ancià. de niio a conhecermos .. 

I . ' • . . .' 

Não sei que b'arbarictudos ali estão contidas. Sei que já 
tenho rrcchirlo uma scl'ie 11c commissões, qne l.llm vindo pro
Clll'ar-mc · como · rcpresontanlc. 1lo ];)ist.ricto · Federal; T·ctt h 11 
l.ambem .recebido tclcgl'llínmas li<J diversos · industriaes do~ 
Estados. Portanto,-não .. se f,t;af.a de collocav o District.o .1•'11-
dcral de um lado r. os 21 Estados do oufro. Ll'roi ~ssc~ tele
l:l'l'ammas; qnanrlo tJ•aLnr da Receita, que recl;:~mutu r:ont.J·a· lls 
medidas votadas pela «:;amara, 

.,. 
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. O Sn. JosÉ EuzEsio - Uma "varia" do Jor~al do. Com-
.mercio de ho,ie .rpfcrc-~c a este caso. 

O Sn. P,~uLO ll~ FuoN'rfN - Vê bem V Ex., Sr, Presi
dente, tJUC .amda vem cm meu auxilio o meu illu!tre amiJrl 
Senador pelo Maranhão, referindo-se a uma cvaria, do Jomal 
clu Cr;muwrciu, a este respeito. . 

E~sc~ lelcg'l·ammas reclamam contra oe divcr~os imposto~ 
ausm:ntados,. contra o e:llccs.so ~c taxaç~o, porque, cm geral, . 
nola.-.~e. que .lodos os contr1bumlcs estao promptos. a fazer 
sa~I~I1Icios, di.sp,oslos a cun~Oi'l:et: para que a situacão finan
ccH·a se modifique, mas nao c JUsto que uns escapem c01n- · 
pll!lameulc a <esses sacrificios c outros sejam aggt•avados de 
modo tal 'QUt: possam periclitar suas' induStrias, . 

'l't:rcmos então-o ca~o aqui ,já c.ilado cJa gallinha dos o'vos 
de ouro. Mala-se .a gallmha -c depois chora-se pelo~ ovos. E' 

. exactamente isso 'que ueccss.ilamos estudai' · c. evitar ·que se 
produza. .. . ·. · . 

· O orcamenlo da Agricultura, incontestavlllmcnte, exige 
af.lcnção toda especial. Não ha muito, tive oocasião de. dizer, 
aqui, ql!e a .f01:mula ~uo hoje permittirá resolver" o problema 

/ cconom1co o fmancetro, qualquer que seja . o paiz affL'tltado 
pela guerra mundial, é -· produzir e. eco.n~miz.ar , . . 

Ora, se é essa a formula, que JUSllfJqUCI. longamente, 
numa das sessões passadas, como, .portanto, suppor que o meu 
intuito é ir de encontro á produ.cção c ás economias, que 
realmente devem ser feitai'l. , . t . 

· 'V. Ex. o o Senado viram ·Q~o tratei da questão do 'pcs
~oal,. indicando onde se poderiam tomar .medidas uteis para a 
diminuição da despesa.. . . . 

Tratei da questão de maloriacs, indicantl,, que, si o Go
vorilo quizesso tomar a si a rosponsabilidarle rJos pagamen
tos .á vista ou a curto pi•azo, poderia ter uma roducl(ão muito 
scnsivel na verba material, e si não quizesse chega1• a esttl 
ponto,· por uma commissão do compras, um serviço geral, 

· ondo se conconl!·asse . todo os~c serviço, quo ,já •lera bons re-
sultados no tempo da monarchia. . · 
. Indiquei varias reducções de despezás, como as que so 

referem a obras novas, que podem ser adiada~. e muitas ou
tras cm que se podem t'azec modil'icações, · Mwt• as do nor
deste, voltando-se ao plano antig·o · · do Sr. :~ Francisco Sá, 
quando Ministro do Sr. Nilo Peçanha, ~ aindá a clectrifi- · 
'cação da Central. Quanto á electrificação d.a Contrai, tenho a 
satisfação do ver qne medidas ,iá foram · tolllU(las polo Go-
vemo actual. ' · · 

Veem, ·portanto, o~- nobres Senadores que não venho to
mai· parte na discussão dos orçamentos com o intuito de per
turbar a marc.ha dos mesmos. Não sou gove1·nista, muito 
menos .incondicional, mas não' sou, igualmente, <Jpposicionis
ta. Todos os auxilias, como brasileiro e como '.'epresentante 
do Districto Federal, com ·os quacs possa contribuir para me
lhorar a situaçiil) finaricoira, eu 'os dou, não cnm intuito do 
melhorar a situa\~ão financeira do Presidente · tla Republica, 
mas a da nação, e, portanto. como seu repre~entunte, exerço 
uma t.las obrigações do mandato, tal como o r.(lmprehcndo. 
· Produzir, dizia cu, é a primeira palavra do ·lomma que 

podo resolver do um modo, so não completo, pelo . monos da 

. . 

. . . 
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melhor fól'fnu; nns nctÜaes condições do muri:do, depois da 
guerra, a siLuaf'iio financeira e economica do paiz. . 

. ~ol'U, pura i.JI·oduzir, é . necessaÍ'io attonder a uma multi
plicidade de condições. Ninguem produz para perder. Qual-' 
quer que seja a_ mdustria, agricola, extractiya, manufaçtu
l'Dira, ou outra, .o i' ar. to é que quem tem c:1p1lacs envolvidos 
nellas, o de que· necessita é ter resultados. · . 

· Pódc haver uma 1crise momentanea em que até haJa pro'" 
juizo, mas é uu1a situa~iiíl occasional 'e que todos os que es
tão neHa .. Procuram ,vencer par11; voltar á dtúação nor~al, 
que ó a Justa recompensa do capital e do .tra'o,alho envolvidos 
nessas industrias. . · 

Nestas condições, si,· ;1manhã, se quizesse imphintar no 
Brasil uma indusLf'ia que não estivesse de accOrdo com as 
>~uas condições, . ou porque não encontrasse a malcria prima, , 
ou porque, so fos:sc agt•icola, não tivesse as condições de clima . 
nueesaarias ao seu desenvofvimento, o que se' produziria ora 
o desa8tre dessa industria. Aqui mesmo, no .Brasil, já ti~ 
vemos occasião de .observar factos desta ordem. Um -dos 
maiores industriaes foi o Visconde de Mauá, ·de saudosa mer 
moria; o mais recenf.ementc o Barão · de · Capunema, que, 
apezar da parte. que. tomot,I na administraç:1o, como dir.ector 
geral dos 'l'elegraphos, procurou crear, ein mais de um iES-

. tado, industrias novas. . · ' · · · · · · 
V. Ex., .Sr. Presidente, e o f:limado sabem que muitas 

destas tentatiVas, cm lagar rle darem lucros, ft)l'am, ao c(!n
t.rario, tentativas. das quacs resultaram per.das de capitacs ,, 
Niío ,foi propriamente uma· fallencia; · mas, 'em· todo o caso, 
essas industrias tiveràm de ser· abandonada~. .. · · · · 

. Uma das grandes compall'hias organizadas pelo Visconde 
rte Mauá não deu os resultados que eram de esP.erar. 

Quanto ao Barão de Capanema, a.inda · ó faml encontrar, 
pm•Lo do Rio. do Janeiro, os restos de uma tentativa feita e 
que consistiu na montagem de uma fabrica de· papel; no. meio 
da.'ser·ra da. Estrella. Esta fabrica tambem não. chegou a re
sultados ··satisfactorios; portanto, foi uma ·tentativa .que tam
bem não correspondeu ás esperanças do 'Barão de Capanema. 

·· Como este pode:ria citar· muitos outros exemplos. V; Ex. 
'não ignora que tambem houve o pcriodo em quo a industria 
extrwctiva do pinho do Paraná rlao correspondia aos desGjos 
e esperanças nella depositadas. ü Sr. Dr. Andl'é Reboucas, 
eminente engenheir'o, ·de .. saudosa memoria, •. -,,. · · 

._ ·O Sn. JosE' iMun:t'INHO- Apoiado.:· ·'.-::: .. 
. .. O Sn. PAULo Dll FnoNTIN- , . ;tev~ti.una.iiii-ciativa larga 

·nesse sentido. Essa iniciativa tambcm não::foi . coroada de 
· exilo. Viu-so o ôontrario do que recentemente se dou. Actual- · 
. monte, nrto só lha muitas industrias .que exploram o pinho do 
Paraná, cm escala média ou. pccfucna, como ·.tambem a grando 
industria. • · ·· . : · · · · · 

A J"ambock Cy .. crcou om 'rrcs Barras, na uma do Con- . 
I,L\Starlo, ho,ic de Santa Catharina, uma instQ~Ilaciio · que por
mitto que· esta mataria prima nacional scju: l1o,je cl)l.pregada . 
om uma scric dõ outras industrias, como, por exemplo, nas 
·de caixas para cer•ve,ias, para p•hosphoros, etc., cessando. as
sim, a impoyl.ação dessa materia pr1ma, que se fazia anterior~ 
Jnente. · 

\ 
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.Yê-:sc, pois, que· as cohdicõcs se modifica~ Mm o Ü.Hllpo 
o prmcipalmento con1 o aperfeiçoamento da industria, com a 
creacão de. Ip.a<ihinismos. que facilitam· u produccão. De modo 
quo tudo Isto_ âeponde muitas vezes do momento. 'l'emos um 
exemplo mundial muito· interessoote a este c respeito. Quando 
se tratou da creacão das estradas de fcrru, as tentativas fo
mm J'eilus. simultaneamente. so.bre motores que se· moviam 
sobre linhas ferroas c sobre as prupi'ias estradas de roda•gem. 

· .Msim, o typo inicial du aul.cimovcl tem mais ue um sooulo de 
existencia,. e, apezar disso, as t.enl.ativas não surtiram o de
sejado efl"cito · sinãb em 1890,, uevido á natureza dos motores, 
que exigiam o. vapor e que, além djsso, tinham con~ra .si o 
peso das muchmas, da caldeu·a, e ate o typo do coml:iust!vel. 
l~odemos, C!_izer mesmo que a industria se aperfeiçoou a par
tir de 1 ~o', •que !01 quando se chegou ao actual typo do au-

. tomovel. N inguem ignora o desenvolvimento da indus-tria dos 
automovcJis. A· sua·· fabricação é enorme e só nos Estados 
Unidos ha cerca de 30 milh·ões. E essa industria deu Jogar ao 
desenvolvimento franco das .outras a1ccessorias, como sejam· as 
de reparacão, de. fabricaoão de peças avulsas e de penumati
cos. Vemos, pois,. quo o. aperfeiçoamento scientii'icp na in
dusti:ia pócfe modificai-a em relação· ao insuccesso do seu ini
ci.o. Outro exemplo, tambem classico,' qufr convem lembrar, 
porque é interessuonte, é a questão que- esbru na o'!'dem do dia 
- a da applicacão da hydroelectr•icidil.de, isto é, do aprovei
tumcnLo da energia das quedas d~ugua para transformai-a em 

... electricidade, para. ·empregai-a ,na. industria. . 
A primeira tentativa nesse· sentido foi. feita em , V'ienna, 

jú ha 50 annos· isso se cieu. A primeira applicação industrial 
~6 foi feita quasi 15 annos depois e uma appHcação mini.ma, 
a· questão de tocar· a bomba sem o movimento, com um dynamo 
ao energia apenas de .detenas. de · cavallos-vapor. Portanto, 

. ainda levou-se alguns annos ·ate tornar-se francamente in
dustrial· essa applicação . 

. Nós fomi,JS· dos .paiied em que, em larga. escala, primeiro 
t:vr.mos occasião de applicar essa transformação de energia,· 
e isto porqúe não ~endo um paiz carbonifero .e o carvíip che~ 
ga,ndo entre nós por alto preço, o oleo combustivo!," n(!SSa 
época, ahrda .não tinha sido empregad~ com vantagem apre
oiavel, devido ao seu transporte em barril, portanto, em en
volncro caro; porque .J barril representa um accresci}l!O lms- 1 

tanto caro para o custo do oleo contido nelle. :pep~is_ v1era~ os 
vagões tanques, os navios tanques, ·e a canahzaçao ~os pa1zes 
produ c tores . para o ole~ combustível, como liqmdo que é, ser 
con'cluz,ido ao ponto de. embarque .. Todas essas condições não 
existiam ·enl.re nós e .foi necessario rapidament'e recorrer~su á 
applicação da _energia elcctrica, 

Exactamente nas proximidades. do Rio de Janeiro havi.a. 
uma quéda imporLanti~sima, -calculada. em começo· em 50 m1l 
cavalos., mas realmente pouco mais da metade de~sa força por 
co:ur-a cio período das seccas, que muitas v~zr.s rema çm. torno 
da nossa copit.al. Em todo o caso, consegum-so const1tu1r. nos 
primeiros annos deste seculo, na primeira docada, a Cqmpa
nhia llio de Janeiro -Light and .Power, a qua capto~ a quéda · 
do. !lJht:'irão clo:s J.ages e -por meio de •uma. transm1ssã.o ele
cl.riea poudt> Lt•uzor· ú cidade do Rio de Jano1ro a energll~ •1U!l 
facultou ~;ua applicação, primeiro nos tramways, dBpors n~ 

,· . '~. 
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!lmminação e em seguida cqmo fbrça ou potência para di
versa5 industrias. · · · . -: · · , · . · . 

Sabemos qual· tem· sido o grande dcsenvolviineilto de.;sa 
indu~tri_a, obrigando a ~ompanh.ia a ir .. busc~r aguas no Pir~lry, 
por mero de um tunnel de mars .de otf.o krlometros, pa~sando 
as suas aguas para o t•,•scr·vat.orio rio. Ribeirão rias I.agP.s. qtre 
constitue um Vl)l'dat.leit•o' Iugo, tálvez do cumprimento de rilais 
di: 25 kilometros; porLanlô, em condi~lõcs muito adapta veis. 
para. accumulat•, e •COilticque.ntemcute, a regulari~a.r o fol'ne
cimenlo apt•oveitavel· da-; uguUti de /chuva, que concorrem pa.ra 
for·nccer · nu occasião cm que a· secc.a se produz; 

· · Antes mesmo no Hio' de Janeiro, tr.mos tido ouh•as tenta
tivas támbem cot•oadas du successo. Foi a tentativa· •ia l:i!io 
Paulo I,ight 1ii1d Pnwr.w, em que tendo captado ·a cachoeirl'l Ja · 
Pamahyba, cnnsegn iu. cnP.rgia menos· elevada em relar.ão a. 
do Ilio de,Jancit·o, dcoilo mil cavai! os, que •talnbcm c~labéleceu · 
a.tracção dos·tramways, a,o mesmo. t'empo que,a illuminação da 
mdado do S. Paulo. "' . · . · · 

Tive a honra de a:;:;,i~tlt• ·a inaugut•ilção. desse ~mpt•ehen.;· 
dirnento; sendo. Prcsidcrll.o do Estado de S.I>aulo o beneme- 1 

l'ilo estadista, conselheiro Hodrigues Alves. . ·. 
Vê V. Ex., 81•,: Prc'õiclento,.que a ·questão de hydronHectri

cidadc logo no começo ·l·~vc applicação realmente industrial no 
Brasil, determinando um consumo muito menor c, conseqm:n-
temente, muito menor JmportaQãO de carvão, . · 
. Si nós não. tivesse mos a U~1lização. dessas principac~ qué- '· 
das dagnas e . respectivas .installaçõos hydro-elcc~ricas, teria
mos de importar milhares de toneladas ·de carvão,. vindo .iiJso 
concorrer para a balanç;l commercial negativa, em detrimento, 
portanto, da nossa t1pm cambial. · ... ·. · , . · · · · .. 

V. Ex e o Senado sabem que isso se .foi depois generali
záncio e o meu, illustre amigO;· digno Rela.tm•. do orçamento da 
Agricultura, conhece , perfeitamente o qU:e se dá no :interim• 
dos Estados de S. Jlaulo, Minas e Rio de Janeiro e ho,iil ,iá ~m 
outt~os ~ar i os Estados. nnra é a cidade onde ·não se in~.ta!lou 
à· illuminacão electrica. Si ha tramwayó', estes são rnov.idos 
po1~ tra.llcão ·electrica e muitas 'doiras .possuem algum'as fabri-
cas onde a forca motriz· 6 a <el·ectrica. . . . .. 
· Temos ahi a su·bstituicão de outros ·cambistas, pois sori~;. 
ainda empregado nesses misteres. a lenha' ou o carvão,· dimi-

'1 nuindo, portanto,. tambem o consumo deste materiaH ·. ·. 
· Temos . a h i outros casos qu(l_ mostram como se tem de,;-

. envolvido o apt•ovcif.amcnto da energia electrica.· . 
No t'cmpo ·em que o illustrc Relator da Fazenda na Ca

mara dos De.putados viajava:, 'ém grandes voos de im,llginacão, 
·S. Ex. apresentava em seus brilhantes p~r.eceres, que tinh~m 
apenas o defeito de serem um pouco utoptstas, ·uma solucao, 
residindo na · cá<ptacão da. energia das nossas grandes quedas. 
para desenvolver, o fornecimento da energia. !1l~ctric!l CC!m 
todos' os seus obj-ectivos - estradas de .ferro> Jl!ummacao .• 

· tramwa~·s industria siderurgica · e ató, na ou!Lura do nosso 
~olo- Llc uiodo que, machinas aperfeiçoadas JlUdessel? ser m9- . 
vidas .não mais por traccã,o animal ou a vapor, por: mtermo,dlD 

:de 'locomotivas, mas, tambcm, por traccão electrrca. 
'l'ive o prazer de ler esse, parecer no !im do anno }las

sado. Confrontando esse par·ecer com as tdéas actualme~to 
)cmbr:adas por S. Ex:., vô-~e que u.m ·a!}n9. bastou P.~r:a .S: Ex. 

\ 
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modificar do muilo as idéas que então esposava. Não esta'mos 
mai~ á beil·a do abysmo; estamos deorinoolando pelo abysmo 
abalxo. . · . l 
. Acredito que a fórmula actual terá o mesmo insuccesso. 

Aquella - á beira do abysmo - era monarchica, transplan-
tada par,a a .Republica. A outra;- · degringolar pelo abysmo 
·- é uma invenção moderna, que . certamente terá a -mesma 
consagração .que a monarchica. \ 

· Havemos de. viver, dó -ir para adeanLe, graças á nossa pro
ducção, ao trabalho brasileiro,. a:pezar de todos os erros de., 
governos, por_que felizmente não . é o Governo o unico qull 
tr.abalha, o unico que produz. Si fosse, não -sei a que estadc 
chegaríamos', mas a marcha da queda seria certamente acc€
lerada .. Todos os brasileiros . trabalham bastante para cobri
rem os gastos e os esbanjamentos que teem sido praticados. , 

O problema de que acabo de tratar - o da hydro-electri
cidade, da captação da energia nessas quedas d'agua - é · 
dos mais interessantes; si for elle convenientemente resol-

. vida, poderá determinar economia muito sensível ainda em 
relacão. ao que importamos de carvão e · eleo combustível. 

Ha. além das citadas, cidades em cujas proximidades 
existem quedas d' agua de -grande valor; .Assim, c()m as in
stallacões conveni·entes, poder-se-hia evitar a importação que 
ainda é feita do combustível. . 

Para resolver este problema devemos, antes· de mais nadn, 
verificar qual a sua applicacão, qual o' capital a di~pender, 

· qual o. c-orrespondente serviço _de juros e~ amortização e qual 
o preço tpOr que póde ser avaliado o custo, para, conhecido íJ 
capital a empregar para o forne_cimehto dt~:).midade da. ener

. gia, levai-a a todos os pontos onde houver;',V!IIltagem. . 
Recentemente' foi ·inaugurada no Est~t:tda Bahia a ·in

stallacão de captação do uma das .quedas d'â!ua dó rio Para
guassú. Logo quo se tenha appJicado á: illuminacãô clectrica 
da Capital ·e Jogo que se tenha introduzido nas importantes 
industrias daquella. cidade, o~dc o numero de fabrica~ não . é 
pequeno, e substituJdo nas ~Jl)aS onde se dá a thermo-el~trl-

. cidade para a ·hydro-electt•Jctcladc, nos termos c~mseguJdOE 
como · consequencia, mais um factor ·para mel:horar as con
dições _da nossa importação, reduzindo ou unnulando üm clo.l 
elementos, -uma das parcellas que faz da importação na ba-
lança commerciul.· - · 

V li, pois, V. Ex. Sr ... Prcsidente, que esta questão não po
de absolutamente ser posta 1:le lado, mas merece ser devida- ' 
mente estud~~;da. Em/todos os pontos onde as condições a que 
acabei de me,_ referir forem favoraveis, devemos recorrer a 
essas riquezas naturaes, isto é, as .quédas de agua que possui
mos, s'Uibstituido ássim •O combustível que importamos por 
esse outro. . · 

Ao Indo dnsl.a indnRlria que posso dizer extractiva .. por
que ahi niío Jui absolutamimtn qualquer inervenção manufa~ 
ct!i,a ou agricola, iemos outras eonderacües c estas silo rela
t.iv ais ao que podemos chamar .propriamente in,dustrias 
extrao tvas. Entre e !la~ o problema capital quo o honrado 

· Relator conhece muito mais completamente do que· eu ó o pro~ 
plema da,borrncha. · . · · · . ·.' 

i ·S. -. Vol. XI 36 • '· (J • • .. •• ' ' 
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' A. indusLl'iu da bonúchu, industria exbrucLiva, porquanto 
a he·vca n'ão ó plantada, ú nativa; não havendo regularidade na 
extracção da borrachu como suocede nas· plantações que foram 
1'eltas nas Indias e nos paizes da Asia, concorrente hoje do 
nosso TJI'Oducto nos mercados mundiaes; essa industria teve 
uma phuse uurea, Nessa phase deu-se um phenomeno que ha~ 
vorá a mai·or conveniéncia cin evitai-o. •rodas ·us sementes q,ue 
i'omm transplantadas para a Asia, . partiram, exactamente da· 
Amazonia. Não era possível impedir a. consummação desse 
i' acto; mas pelo menos, para contral.Julauuat, :poderiamos ter 
:acompanhado de perto o desenvolvimento da cultura da hevea 
nos ·~aizes da Asia e procurado em tempo agir de uma formula 
mais pratica. · . · · _ . . _ · 

Ora, isto não se deu. A. producçao mund1al nao ·era suf
ficiente ·para :o consumo. V. Ex.· e o Senado sabem quo tudo 
que se faz contrariando a lei da offerta e da procura, dá ma
thimraticamente máo resultado. Como medida de emergencia , 

· pede-se tomar uma providencia neste ou naquelle, mas essa 
providencia só pode ter cB.J;acter temporario. A· solução per

. manonte, completa; ·do .problema ha de ser necessariamente a 
que assenta na lei de offerta e de procura.. . . . . . 

A producção da hevea no Amazonas, onde é nativa,· oscila
va entre 30 e 40 mil toneladas por anno. Essa differença para 
mais ou para menos ~bedecc a condições climaterica, especial
mente novas extracçoes. 

Crescia pot• extensão, novas regiões que iam sendo e"JJlo
radas não modificavam sensivelmente o que -era extrahida nas 
regiões já em exploração. Em relação ao .problema da offerta, 
mantinha-se sensivelmente a mesma. A procura augm,entava 

. extraordinariamente, o preço crescia, as industrias qué de
pcndiíl desLa mn.teria prima -. a bo~racha -·tinham de pa
gai-a mais ca~~i·:, Consequentemente o capital 9ue sempre 
l)rocura os Jogares onde pode obter lucros, exammou o pro
blema da plantação da hevea, achou. que era. uma solução sa
tisfactoria e, como quasi sempre por 1)10Vimento. de reclame, 
movimento de propa•ganda; pelos orgã:os da imprensa finan
ceira, 'pelas. vantagens, que advem ao Banco. No lançamento 

· das novas companhias houve um verdadeiro accidamento. de
terminando como conse.quencia a fundação c:!e companhias 
para o plantio da borracha sem se attender absolutamente a 
quando .attingia a. produccão e se, effectivamente; o consumo 
correspondia ao augmento. . · 

A crise deu-se,· não s6 no Brasil, que encontrou· um 
concurrente, mas igualmente. nos paizes em que houve super-
producção. · · 

E' sabido que os preços baixaram . consideravelmente, de 
modo •QUe no Amazonas c no Pará a .borracha chegou a: um 
preço que não deu para ·cobrir as despezas. Dahi, a tentativa 
de 'Valorizacão do producto. · 

Quando se p6de agir, como pai1. productor, a valorização 
é', facil no mercado mundial, mas quando niio se é prin
cipal product.or a • acção torna-se insignificante. Foi o que 
aconteceu. Ho,ie, os paizes consumidores não dependem só 
da nossa produccão e niío podemos impOr precos. Ao con
trario, uós estamos Rujeitos aos procos .que; nos quizerem 
impOr, apcnns com pequenas differencas. pelo molhai' pro-·· 
dueto que offerecemos. Portanto não · está mais . nas nossas "-. : . . '• . . 

'. i't. ' ."' 
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p1iíos coutar com ·a. descida dos preços, ou mesmo fazer com 
que a altrt S(J possa produzir, o que ainda· conseS'Uimos com 
o cai' é. · · · · · . . 

· Ha; pois, necessidade para que esta industria extractiva 
se mantenha. dentro da ·fórmu.Ja - produzir, - de recorrer.:. 
n1os a urn conjunto de medidas que possam permittir um 
mercado certo ao· producto brasHeiro. . 

·Uma pequena parto será .sempre procurada pelos pai
zes estrangeiros,· ·mesmo que oR prec.os se elevem d<r;;ido ã 
sua qualidade; que n qualidade superior é sempre' indispen
savel. Com o mais não podemos contar para cal)dcar o pro-
dueto. · · · · 

·· SePia de toda a utilidade que creassemos à industriá, q~e 
.ap~oveita .a mate~ia priJ!la. Ha, effelltivamente, no lli.O de Ja
J!Ciro n;ms de mpco. mll automoveis, como se verifica pelas 
hcencas qa Prefeitura; ha tambem grande· numero desses ve-. 
hiculos em S. Paulo: nas cidades do interior do Brasil ~xis
tem tambem muitos;· Ora, todos elles usam pneumaticos, fa- ' 
brica,dos de borracha, que é a_ ma teria prima. ·. Tenios . por:. 
tanto um vasto · campo de a:ccao, desde . o momento em que 
tr·ansforinamos · o producto .extrahido ein producto manu, 
facturado destinado a essa app!icacão. · ' .. · 

; · ·QualqQer l:lispendio eni operacão de credito que viesse 
a ser feita pelo Governo paTa auxiliar ou para . incrementar 
- Cll iria até mais)onge talvez inicialmente para crear essa 
industria -· seria um serviço prestado á produccão nacional, 
.seria. um elemento· da fórmula - produzir, - seria o ele
mento que reduziria de outro tanto o importação desse . pro
dueto de borracha manufactu~ada, e, .finalmente, seria um es-: 
coadouro para a praça, e CUJa entrada 1poderia ser estabele
cida sem .prejuízo para a borracha nacional e .para quem a 
extrahe. . . .. . · · · · 

Creio, que estas medidas são da maxima conveniencia para 
que o problema da borracha seja devidamente resolvido entre 
nós, restaurando 3: sua prosperidade; .já não digo a pro~peri-
dade .. aurea que tiveram o Amazonas · e o P~~:rá; . . 1 

O SR. Jt.rsTo CaERMONT - Essa foi. excessiva. 
• '· l ' '·' ' ' o SÍI. PAULO DE FRoNTIN - · ... e que, por ser mesma ex.: 
cessiva; chamou a attenção dos capitalistas para a: questão da 
borracha e para· o seu plantio na Asia, mas, .pelo menos, vol-' 
tando. a uma situação que désse um lucro sufficientemente' re- .. 
munerado. · . , · • 

. . . . ' . • I(). ' . ' 

O ·SR. JusTo CHERMONT- Essa é a these que sustento no 
parece~. · .. . . ·. 

0 SR. PAULO DE FRONTIN -V, Ex. sustentou-·a brilhante-' 
mente. . . . 

Ao lado deste producto extractivo, temos que encarar 
ainda mais dous butros proâuctos. O primeiro é constituiqo 
pelas. madeiras. Nós temos. uma r•iqueza florestal extraord]~ 
naria: No tempo da coloma, antes de haver cultura, e n~o 
existindo indust!'ias manufacture1ras, _um dos, gra~des .ren.di
mentos era exactamente o da exploracao das .madeiras. O J:JâO 
br!lsil foi uma das madeiras . mais exploradas .. Nas condições 
desta tivemos .depois uma. série de o1.1tras madeiras que foram 
i~:.·ualriléil!.e exploradas: o oédro, o jacarandú o outras quahda~ 
des ·d& madeiras para mobilias· tambem foram exnortudas cm 
uma certa asoala. • . . . , . . . 
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Ora, nós temos. Estados cm que podemos', com grande van
tagem, desde qne .haja uma exploracão verdadeiramente indus
trial, consegmr ·lucros satisfactorios, nesta. explorO:Cíio. Na 
l'egiao · amazonense as florestas síio extraordinarias. 

O Amazonas ·e o Pafá podem, portanto, dedicando-se á 
industria já estabelecida; ~ob. bases .modernas, . levando-se os 
apparelhos de serrar madeiras· ao proprio local onde devem 
ser abatidas as arvores, cuja madeira convenientemente vre-

. parada nas bitolas estabelecidas, como já se dá com. o pmho 
do Paraná - podem obter mercados faceis para ·tudo o que 
produzirem a esto respeito; ·. · 

V. Ex. e o -Senado sabem que. um dos servicos que absor
vem um grande volume de .madeira é o dos dormentes •. de es
tradas .de .ferro. E' um problema que poderiamos resolver com 

, o replantio de certas qualidades de madeira, como acontece· 
com a· Estrada de. Ferro 'Paulista, onde crearam fazendas de 
eucalyptns, para, no fim do um certo periodo, que deve orcar 
em terca de doze annos, conseguir dormentes para todas as 

' ' suas linhas ferreas. ' . ' ' 
Não ba muito que :vieram solicitacões de paizes . estran:- · 

geiros para fornecimentos de dormentes, e se tem . :havido 
certa difficuldade ·no desenvolvimento desta exportacãQ não 
é por falta de consumo, .. é porque não é possivel ·fornecer sem
pre a mesma qualidade da nossa madeira. 

·· Na Europa a exploração · industrial das florestas é feita 
com o seu replantio; o que permitte, depois de 30 au 40 annos, 
obter-se nas florestas replantadas as mesmas arvO'res com as 
mesmas dimensões quasi, de modo que· a madeira póde ser 
industrialmente fornecida. como coucoefras, pr•anéhões, ta-
boas ou ·dormentes sensivelmente iguaes. ·· · · 1 · 

Aqui não se . dá is lo. Qualquer engenheiro qlie tenha tra
balbádo rias ·nossas,estrada! ou qualquor outra pessoa leiga 

· no assumpto; que tenha acompanhado este problema, sabe q'ne 
. niío se consegue obter, senão em pequenas regiões, uniformi
dade nas madeiras destinadas a fornecimento, . razão pela qual 
as administrações das nossas· estradas de•. ferro· estabeleceram 
classes de madeiras, sendo feito o 'fornecimento da meRma 
classe para dete1•minado preco, recusando-se• as classes infe-
riores. · 

Assim, na· Eatt•ada de Ferro Central, as . mádeiras ndopta
das exceptuadas ns brancas que só podem ser ·empregadas com 
vantagem cr.eosotando-as ou por outro processo qualquer que 

:·,garantia contra a acção do tempo a duração como dormentes, 
as classes sãa tres. 'Na· primerra classificam-se as de pri
meira qualidade; na segunda as que satisfazem, mas que já 
não têm a----mesma duração; e na terceira' as que podem. ser 
empregadas, porém com um preparo preliminar. · . 

Ora o est.range.iro que não está a par .(listo, que ·está habi
tuado. a usar principalmente- o pinho creosotado, admiru~so 

. quando se recusa um J'ornecirrt'enlo por não se poder ~u,jeitar 
ás condições que Jmpõc, rle serem da meRma qualidade, ou, 
pelo menos, .de pequena dii'fer.enca. Não podemos, porlnnlo, 
remediar as cond'i(;{ics da exploracão extraetiva, emquanto 
não t.ivermos o replantio,. emquanto não fizermos no replan
tio escolha das qual!cludes, para termos· assim 11 homogenei
dade, que actualmente não podemos ter, .!1 não ·ser em uma 
c~rta região. Assim é que, na zona extrema percorrida pela · 
Estrada do Fevro Central do Brasil, rle Curvel1o· para diante, 
atgd!,l Jw,ie se eomcgun obi('l', em nm fl)rnccimelll-.o, á~ :ve-

··. 
' ·',•· 
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zes 70 % de uma só· qualidade. 'E' exactamente da nroeira, 
que é a melhor madeira para dot•mente, quanto á duração, 
apenas com o inconveniente de ·rachar, exigindo, por isso, 
uma certa precauciio. Deve-se preforir ao emprego o tire
{mul, como nos· Estados Unidos, onde este dtcfeil.o quasi niio 
teria importancia e pt•cdominarin a vantagem da duracão. 

· Vil-se, pois, como, nos domínios das madeiras, -não só 
a região amazonica, mas tambem ·o sul da Bahia, granl:le par•. 
te do Estado de Minas, o ·Espirít.o Santo, o norte do Estudo do 
Rio de Janeiro, uma grande região do Paraná e .Santa Ca
t.lJarina, a zona dil Serra do Rio Grande' do Sul, sem referir
me, pela difficuldade de transporte, a .Goyaz, Matto Grosso 
e a uma parte importantíssima de S . .Paulo, atravessada pela 
Estrada de Ferro Noroéste e poucO adiante de Baurú. Quando 
esta estrada foi inauguTada, att•avessou-sc u •na extensão 
de mais de 150 kilometros de floresta virgem. Essa larga 
zona já está hoje cultivada, especialmente aproveitllld·a: á la
vom·a cafeeira, nas duas· margens da ·Jinha. Mas, a certa dis
tancia, ainda existe à possibilidade de .utilizacto da madeira, 
embora sem ser igual ú peroba, porque sómente a peroba. não 
tem a predominancia de qualidwde, ao contrario, a peroba 
dessa região é inferior á de Campos e de outras regiões como 
as-do sul do Espírito Santo; poderia ser facilmente empre
gada em dormente~! ou em construccão, dando assim margem 
a uin consumo nof,avel e consequentemente a exportação em 
grande esc'aJa das nossas madeiras. · 

Ha, é certo, os que eu chamarei os sebastianistas da ma- , 
de ira. Aquelles que querem adquiril-a, mas não querem' uti
lizai-a industrialmente, Querem conservar as floresta·s sem ·· 
se lembrarem que passado um certo numero de annos, essas 
florestas apodrecem, sendo ·necessario ·que novos in- · 
dividuos cresçam e. venham . substituir ,os que são escolhj,.. 
dos pela acção do tempo. Isso se nota mmto nas zonas dos PI· 
nheiraes do Paraná. Alli encontram-se os resíduos das ar
vores. que apodreceram, os nós de pinho no chão e a substi
tuioão por individuas novos que ainda não. attingiram ás di-
. mensões necessarias · para a conveniente exploracilo indus- ·" 
trial; 1 

• · • • 

Vô-se, pois, que a natureza por si 1 faz essa restituição. 
O replantio que poderia faz,er com grande vantagem industrial, 
utilizando a arvoro que fosso derrubada e ligada direetament.o 
ao problomà do' replantio, onde '!lão houvesse necessidade 'd'e 
utihzar o terreno para a cultura. . . · . ., 

. São· essas medtdas hoje muito discutidas, conhecidas e que 
perrnittem· resolver perfeitamente essa questãt>, desde que ella 
seja orientada com criterio, · 

Devo ainda observar . que, ao .Jado da made.ira para 
construccão e para dormentes, ha a . destinada ao cornhus-

' tive!. , · . . 

12\. ·. 

Já tratei ·desse assumpto, longamente, em outra sessão; 
agora apenas vou me limitar a ligeiras consid'eracões. · 

. Quando se a·proveitu a madeira para construcção, a parte 
que não é utilizada é que deve ser empregada como combus- , 
tive!. ' · · 

Quem per~orre as ~nstallações da Lambert, em Tres Bal'
ras, tem opportunidade d'e ver que todas as fornalhas quei
mam lenha, exactamente os Tesiduos, os restos e as aparas 
daquella que foi explorada industrialmente. De mod'o que o 
combustivo! é obtido em condições extremamente fa.voraveis, 
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permitt.indo, . pe>rlanlo, uma exploração commercial e1-i} boas 
condlcões, sob este ponto de vista. Não. ·ha portanto, empe
cilho .IPil'I'a aquillo que so dá em relação á uLilizacão do com
bustível na,quelle caso, ·para as estradas de ferro. 

Todas as estradas de ferro que tiv.erem pelo preco, pelo 
qual yodem obter o metro cubico. de lenha, vantagem ·.na uti
lizacao. da ·lenha sobre o carvão e o. oleo combustível, devem 
:ancar, de preferencia, mão da lenha como combustíveL · l 

Admira-me que na F.8trad·a de F11rro , Central do Brasil, I 
apezar de. eu ter feito .Ponderações nesse sentido em :19:17, -e 
19:18, desta tribuna, quando o c~:rvão attingiu o preço d_e :180$ 
·a tonelada, não se tivesse desenvolvido o emprego dà lenha 
com' maior intensidade.· . - ·, - · · · · · . . .· 

Naquella época, estradas·. de. ferro como a Ingleza não se 
serviam · de carvão, . emquanto nós . consumimos milhares ·de 
c.ontos de .réis no pagamento. desse. combustível destinado á 
Estrada de Ferro Central do Brasil. A' zona, a parte da es
trada de ·ferro onde se útilizàva a lenha, era restricta, devia 
ser utilizada com muito· maior amplitude. . .. . 
-' · Ce1•tas estradas,. cuja direcção é exemplar, com(} a Mó
gyan~ não' empregavam lambem absolutamente o carvão. . . 

Assim, trata:.._se d.e. uma ·questão a. estud.ar. Comprehen.de- · 
-se que, na zona suburbana, ·:se empregue. o oleo combusl!vel 
de preferencia: ao carvão, ·porque elle não tem os. inconvenien
tes da fumaca negra expellida .. pelas chaminés .das locomoti
vas e que vae sujar os passageir<ls que veem dos suburbios 
para trabalhar na centra da cidade. Mesmo que o facto de
terminasse um pequeno accresclmo. de despeza, é .. cla~:o que o 
confarto ,deveria ser preferido á · ~conomia,.· .. Foi o que tive 
opportumdade .d'e fazer em 19'14, quando d1rectar da Estrada 
de Fe~ro Central do Brasil, determinando que quasi toda~ as 
niachinas de_ subu~bios. ~mpregassem· o ' al~o .combustível. · . 
· . '· Nessas maehmas, . tambem · ha a considerar a .e~paco 
oceupação. pela limlha' e as fllgulhas que 'Bilem das: chaminés. 
Estas não causam nenhum damna parque cam os apparelhos 
modernos se, evitam ;oli·. seüs ·inconvenientes. Todavia,. h!( a 
convenienilia de menor 'occlippaçlio de ·espaça e maior rapidez 
de · oall,ocaçãb ·do combustível sobre as grelhas da fornalha, em 
que ~e' _mantenha, em c~rtos trechos. de percurso a u~o do 
co~b~stlvel c11rvão. Nã~ · ll)e parece, e!ltretanto, que deya. ser 
mantida ·em· tada· ai zona· onde ·se possa· obter lenha em boa~ 
condiÇões, além de contribuir 'a substituição do carvão pela 
ltmha para as. vantagens. favoraveis aa Brasil em relacãa á 
balança· cammercial, PQi'~ 'diminu,ia a importação· de C!lrvão . 

·· Ainda sab o pontod'é'·vista do .cambmUvBle para .outras 
lliPPlicações, especialmente na que diz. respeito .á e:x;triicçãa 
da. oJeo, .possuimps riquezas naturae~ muito • importante, como, 
por ~xempla,·o CÔCa .babaSSÚ e O nó de 'pinha, que pqdem ser 
ütilizados, especialmente o segunda, na navegacãa de cabota
gem, porque proiluz forca colori fica . bem regular. 
· Durante . a guerra ,esse combu~t.ivel satisfez .completa
mcntfJ e sul?st.itu.iu o ca~ão, que se não. encontravll! sinão por 
preços elevad!SS!mos. . 
. Passemos agora a examinar outros Jlroductos extractivas 
que tambem podem . constituir parcella bastante . elevada na 
producção. Refiro-me aos rhinerüis. • . . ._ 
. · Não possui mos a inesma riqueza: metalifera que . se. ~n-: 
contra Ms republicas sul-americanas da costa do. Pacifica .. 
Até este momento,, n,ão conseguimos encantrar. cobre em co~-. 
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dições de e;-.:ploração industrial. Os estudos geologicos e mi
neralogicos que já !i:Om sido feitos mostram que,. no Ceará, na 
Bwhia e em Minas se encontram minerios de cobre susceptí
veis de serem e;x:plorados; mas as tentativas feitas. ]lara. essas 
explorações até .agora não deram resultados. No emtanto, como 
V. Ex. e o Senado ·sabem, o cobre é umdos grandes elementos 
de eÀ110rtação; como minerio extractivo,. das republicas sul-
americanas. ·: . · 
· No. Rio. Grande do Sul, nas minas de Cacapáva e em•suas 

pl'oximidades, tem havido uma exploração relatiVamente li
mitada, o. que se deu principalmente durante a guerra, Essa 
exploração, entretanto, não está . industrialmente organizada. 

Çonhecemos os resultll!dos obtidos em relaÇão ao ouro. 
Este minerio, durante a colonia, constituiu a grande ~i.., 

··queza do Brasil; elevou-se uma somma fabulosa; principal
mente da moeda de· então. O· conto de réis de ha dous se
culos, não é ·o ·conto de réis de hoje; e, assil;n sendo, si se 
fizer o calculo do valor em ré is actual, nós teremos a . mesma 
quota que teríamos si o fi~ermos em.grammas ou oitavas, que 
eram unidades usadas entao. 

E'· conhecído ·o que as minas do Brasil ]lroduziarn. para 
·a Metropolc. Dos Estados ~e !\finas Geraes, Goyaz, Mat.lo 
Grosso e, cm menor escala,:o da Bahia foram enviadas á ·Mc-
tropole sommas extraordinarias. · · , . 
. Hoje, a nossa producção está muito reduzida. Este é ou
tro problema _que poderia ser devidamente estudado .... As 
condicóes actuaes do preço ·do ouro são taes que o resultado 
seria, incontestavelmente, elevado desde o momento que· se ti
vesSJe um estudo. preliminar, d;md.o a. riqueza média e mi"' 
niina que póde ser e:1:plqrada. · · . . 

v.·Ex.', Sr. •Presidente, e o Senado sabem quão gigantes• 
cos são os trabalhos da Com]lanhia"dB Morro Velho, a prin
cipal mina de ouro hoje em exploração no nosso te~ritorto. 
Apenas é do·.Iamentar que os lucros directos sejam drenados 
]lara os estrangeiros e apenas os indirectos. fiquem no Brattil. 
Como, porém, os lucros indirectos .são muito grandes não ha 
inconveniente para o· capital; sómente· seria preferível que 
tudo ficasse entre nós.· · . . · 

.As minas já têm galeria que attinge a quasi dous metros 
de ]lrOfundidadElllo Quer dizer que os •trabalhos já são àba.ixo 
do nivel da ·agua. · · 

Quando Sua Magestade o Rei Alberto visitou aquella mina, 
a exploração estava a 1. 840 metros .de profundidade. 

· Naturalmente lla necessidade de installacões especiaes: . 
de refrigeração para permittir. o trabalho · humano neata 
gral!do: profundidade; mas tudo isto está feito em condições 
muito satisfactorlas, de modo que a mina continua a produ-
z~. . 

· O mesmo se dtí. em relai)iio á mina da Passagem. As con
dições sUo. muito mais :l'aceis, mas a produccão 6 muit.o re
gular. Ess·a mina está situada ontre Ouro Preto o Marianna, 

. nas proximidades desta ultima cidade. 
Mas basta .percorrer a região do Estado do Minas das 

duas minas em exploração, para verificar a quantidade do 
"miherco aurifcl'o que se encontra, !llinerio aurifcro 4uo, elo
. vidamcnte estudado, l'ixada a sua riqueza, examinados os 
meios .prefcrivei.g .. ele exploração, ])odrrin ser outra riqueza 
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nacional, determinando, portanto, a. obtencão' do ouro' ·que 'é 
acf.ualmenLe comprado pelo G.overno. . .. 
. Não sei ,c;e esta compra pelo Governo sor(t uma boa so

luciío. Ha o preconceito de que é preciso encher de ouro a 
Caixa de Conversão, ligada ho,ie a da AmortizaÇão. Effectiva
mentc si esse omo proviesse exclusivamente de rendas do 
alfandegas pagas em moeda estrangeira, cu estaria de accôrdo . ·. 
que em Jogar" do vendei-o ou ell.-portal-o, se o conservasse. · 
:Mas ">Comprar hoje mil ré is ouro,· em uma base superior a 
quatro mil r~is .já se o tendo comprado a. 5$, e ainda estando 
acima de 4$, cerca· de 4$5.00, é comprar muito caro ·o ouro, 
ou então, o Governo já não cogita da elevação da taxa cam
bial, porque, quando isso se dt!r, o ouro já não valerá essa 
im~ortaucia. · · 

. . 
·. Temos, portanto, como conscquencia, a acquisicão de· ouro' 

a. proco clevadissimo. Para mim seria preferível que esse 
ouro não amoedado sab:isse e ínf_luisse na .nossa balança com

. mercial, ou então, que se obrigasse a companhia a amoedai-o, 
em Jogar de exportai-o. Amoedado, clle entraria como ele
ment.o para o pagamento dos direitos em ouro ao G~vorno, 

· mas o Governo não o adquiriria sinão· pela cotação da occa
.sião de modo que haveria sempre., vantagem de ter uma in-• 
flucncia ,~ensivel, ao passo que hOje, nós o ·adquirimos em 
mús condições. ' · · . 

· ;reremos opportunidade de fixa~ a taxa cambial, como · 
rJrovavelmentc e lia deve 'ser fixada, e acredito que o seja· 
acima da act1,1al, ainda que seja pouco. Si fôr fixada a 8, 
teremos' prejuízo em relação ao ouro adquiridopsto· é, tere
mos. dispendido em papel maior quantidade ·cto que .aquella ·' 
que corresponde ao valor dado aó ouro,"qUando se procura 
estabilizar a taxa cambial. 

Qualquer, porém, que seja a formula que áe tenha como 
objeetivo, a acquisicão do ouço dessa maneira não permitte 
qur elle . siga a sua marcha commercial. 'Em tempos '• nór
maes será. procurado pelos. compradores sem haver restriocão, .. 

, -'!em que o unico comprador seja o Governo e .sem; portanto, 
haver vantagem para quem produz. - ·,. · 

- . O problema ·relativo á producçíio do ourg constitue uma 
questão que deve ser examinada pelo Ministerll!!· da Agricultura, • 
cuja pasta está hoje entregue á. alta competencia do illustre 
Sr. Dr. Miguel Calmon. Acredito que nesse ponto de vista · 
elle devera se occupar do· assumpto no sentido de beneficiar 
.e de rcstabeleeer a nossa situaoão cambial. · · 

. Ao lado desses minorias,· que chamarei mais ricos, ha 
outros mais pobres .. Entre os minorias mais pobres, encontra~ 
mos o de manganez e o do ferro. -" · ' ·· 

O minerio de focrro, pelo seu pequeno valor, tem sido ex
po:ta~o em proporções mínimas. O .manganez, ao contrario 
prmctpalmente durante a guerra, em que os nossos· concur-. 
l'entos, a Russia e a lndia .não podiam competir vantajosa-. 
mente comnosco. A Russia, porque não podia exportai-o pelo 
mar Negro e a l_n~ia · m!li~ p~la difficuldade,_ pelos perigos de 
transporte, pela msufftc1enc1a da navegaçao transatlantica, : 
não podia enviai-o em larga escala, principalmente para os 
Estados Unidos. · 

' . 
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Portanto, o manganez é um elemento que tem concorrido 
aotualmcv.te para n nossa exportação c que póde, de ac- · 
côrdo com as necessidades de consumo mundial, representar 
uma parcclla bastante avultada nessa exportação. 

Temos ainda nlgurts _outros produ c tos extractivas a que 
·me podia referir, mas· éuja importnncia não é a mesma, o 

' · ·, para não éancar a attenciio do Senado .vou passar a considerar, 
·sempre o mesmo problema de __. .. produzir, - outros pro-
duetos industriacs. · ' · · 

1 
• O Sa. ImNEU MACHADO - Os discursos de V., Ex. não 

· cançam jámais o Senado, são extremamente instructi.vos; de 
· alta erudição,,:de excepcionaL saber e de immenso talent~. 

o sa: PAUJ,Ó DE FRONTIN -· Muito agradecido a v. Ex. 
Vejamos, agora, ·na.s nossas industrias agricolas; os pro.-

ductos que podemos exportar. · 
· O Senado conhece-os perfeitamente, pela leitura das es

tatist.icas commerdiaes, .serviço que· entro nós está bem. orga.:. 
nizado,. apezar de offerecer alguns defeitos, como os que já 
.tive óccasião de mencionar,. e aos quaes. não me referirei no-· 
.vamente para não fatigàr a attencão do Senado, dizendo ape-

. • nas que os valores em numeras nem sempre são reaes e que,' 
na importacão, não intervem o contrabando, de 'modo que os 
numeras .relativos são affectados por esta:s causas de erros., 

. 1\Ias o nosso principal producto, incontestavelmente, é o 
. café. · O illustre presidente da Commissão de Finanças é o 
···.maior admirador deste prodUcto. Representante do Estado de 
·s. Paulo, elle vê os benefícios que para aquelle Estado ha .. 
para· a cultura ·do café e, nestas condições, tudo o que toca 
no café ·para S. Ex.· é tocar nos interesses vitaes ·.de Silo 
Paulo. Vê. nisso, não uma .. questão de simples racciocinio, 
mas uma quf)slão de fé, e, nestas questões, nlio .posso discutir 
até certo ponto com S. Ex.; r.eservo-me para outra opportu
nidade quando tiver de tratar dos meios de valorização. 

Incontestavelmente, pàra que a produccão do café, como 
qualquer . outra produccão, possa ser mantida, é necessario 
que ha.ia lucro. E' necessario que os preços sejam . supe
riores á produccão. Si o plantador, o cultivador não tiver-' 
·resultados direC\os; abandona a cultura. . · · . 

V. Ex., · Sr.! Presidente, e o ·senado sabem o que acon
teceu no Estado do Rio .de Janetro, logo depois da abolicilo, 
onde, apesar do preço do café ser remunerador, pois arcava ) 
em cerca de oito e nove mil ré is a arroba, estando o cambio 
naquella "occasiilo a 24 e 27. dinheiros,· devido á falta de bra-
ços ou antes, á falta do braco livre, 'porque não estava ainda 
organizado o trabalho, culturas muito extensas foram aban-
donàdas. · , 

De ·modo que toda a· cultura que não for remuneradora 
é uma cultura que não será mantida. 

Quanto• ao café, era preciso - e não 6 si não muito digna 
de louvores -·a providencia que foi tbmada pelo Convenio 
de Taubaté ou a valoriza.cão de que foi grande propagandista 
o illustre Presidente da Commissão do Finanças, recente-
mente organizada'. . . · 

Até hoje tivemos trcs valorizacões. Quer na primeira, 
quer na segunda, a nccão dos Governos Fcderale de S, Pnu!Q 

. ' ' 

• 
• 

' ~. ' ' . 
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foram acções de muiLa efficiencia e que deram r.esultados os 
mais satisfactorios, na terminação da operação, I . 

Nà primeira vnloriz'a(jão, o café estava a .seis mil réis a . 
arroba tendo depois passado a sete mil· réis, contrahindo-se 

. depois' um emprcstimo de · 15 milhões de ·esterlinos, tendo-se 
em seguida se mantido os stocks de café .no principa~s por- ·. 
tos da Europa, no Havre, cm Londres, na Austr1a, em 
Amst.erdam e uma parte em Nova York, e de lá 'send'o vendido · 
e exportado, conforme as necessidades, quer do consumo da-. 
· quellas regiões, quer para O CO'!)SUmO das regiÕeS para onde• 
era exportado. · . . 

Houve, talvez, a não liquida!liío no momento. preferido, 
Recordo-me de que. o café attingiu, na praça do Havre, 

93 francos, No comeÇo da valorização, este preço era apenas 
de· 32 francos. · · 

Esta ali. a foi um .pouco excessiva. Pelas colheitas que 
se succederam, houve uma. reducção de !P-reço, mas a liqui
da~ão foi sendo feita' por um pre'ço tal, cerca do 50 francos, 
que deu, não só para o~ pagamento do todos· os compromissos · 
assumidos, como as despezas de transporte, de. armazenagem 
de. warrantagc,. coinm'issões, etc., como ainda deu resultados·. 
bastante .saLisfactorios. · · 

' 
· A segunda valorização foi protegida por um accid~nto 

natural, que fez com que déssc resultados mais rapidos e 
'maiores do que a primeira. em relação ú quantidade adqui
rida. Inic'iadn quando. o café baixou além de 7$, foi adquirida ·· 
úma quantidade de café superior a tres milhões de saccas, ; 
o que modificou comnlet.amentc .as condicões do· mercado. O. 
preco da café foi subindo; veiu uma geada que destruiu par~ 
te. doR caf~zaes n · impediu que durante um período de dous 

. Olli·tre~ annos voltassem ús. condições anteriores de produccão. 
A colheita do anno seguinte ficou e,;;cessivamente reduzida, 

· a menos de metade ·da normal'. Ahi' appareceu a Jlli .eco
nomica da offerta e da procura, que· fez coin que os preços 
se eleva~sem, e essa valorizacão prodúzisse um lucro de 65 
mil contos de réis ao ·Governo Federal, como sacio, a meias, 
do Estado de S. Paulo. Portanto, essa segunda valorização· 
~eu um lucro de 130 mil contos. · . ,,' . 

· A terceira valorização, infelizmente, não (teve o mesmo 
objectivo. F.m Ioga v de se procurar manter um' preço mínimo·, 

' que permittisse um lucro acima .das .despezas do custo da 
produc~iío ... Ntio entro na .analyse, nem tenho absolutamente 
o desejo de fa1.er criticas de ordem pessoal .. Portanto, . não 

· m'c referirei aos que forlim incumbidos dessa operação; Só
. mente chamarei a ai. tenção para um. facto. O caféJ tinha bni-
xadp tí verba ri~ 10$ por arroba na praça do Rio a e. Janeiro. 
Discursos de illustres deputados tinham demonst~ado que 
o curso riu producção devia ser, no minimo, de 12$ por ar
roba; Em lo~rar dr, ~n eRf.mlar bem, o< assumpto o •se fixar o 
preço convenicnl.c, que podia ser de ·H$ ou 15$ por arroba, 
P.orlnnto .com um, lucro de 25 o/o, côm o mínimo para adqui
ru no mercado f.oda c qualquer qunrit.idado, deixando livre 
ü mercado acima dcs.t.c p1•oço, o quando 'se tornasse sonsi
velmentc· maior. se começasse n dispôr dos "stocks" accumu
l!idos, não o fizeram. 



• i 

sgsSÃO gM 24 ng ngzEMBRO DE 1922 571 

·Era esta a forma que me parecfa poder· resolver o pro
blema em melhores condições. Teria dado lucros razoaveis 

·'!lO productor ao governo, que ·contribuiria para a elevação 
do seu preco, e. ainrla. vantagr.m rl11, vendendo-se quantidades 
importantes a preços que cobrissem nãà' 'só ·o ·de compra, 
mas fadas as despezas ! accessorias, por exemplo de 18$ a 

. arroba,· ter-se-hia no vendedor, obtido . um sacio', porque 
quem compra café a 18$, não vende a 17$, nem a 16$, o . 

,, interesse de lia cr~ ~endel-o com lucro, pur:rau~o; sudú · indi-· 
recto que se constr tma no problema de valor1zaçao; 
. ·Mas .não foi isso que se fez. 

O governo 'fazendo escala crescente no preço, ~aseando
se no que era uma apparencia ao augmento ·do custo em 
Nova York, sem se lembrar que esse augmento não ·ia affe
ctar effectivamente em vantagens para o paiz, si houvesse 
uma baixâ( de cambio correspondente a ,isso, oi.! uma alta 
correspondente. De modo que podia se dar o movimento 
nos .dois sentidos, ora favoravel, ora dcsfavoravel. 

. O SR. JusTo CHERMONT - E' isso o que sustento no meu 
parecer; · · 

0 SR. PAUW DE FRONTI!" - Ora, O, que aconteceu ? . Que 
o comprador, incumbido pelo Governo, teve opporLunidade 
de faltar a primeira condição commercial - o segredo. Elle. 
devia ter· mant.ido o. segredo e se limitado a dizer que adquí.:. 
riria, de· accôrdo com o Governo, uma taxa que remune
Tasse razoavelmenté o · producto e nossas condioões ·estava, 
feita a valorizaçã·o, porque estava dado o lucró ao pro-
ductor. · · 

·. Mas .não foi isso~ Elle começou compranqo o que poudé 
.a menor .preco passivei, nos primeiros dias, a 12; 13, 14 c 15 
mil réis: E depOis de certa data, como ni'ío havia dinheiro 
sufficiente, foi fazendo operações a ·termo nas caixas regis-
tradoras. · 

Ora, nas caixas registradoras as operações a termo são 
pagas ·no fim de certo preço, de modo que quem cómprava 

· a dinheiro e vendin ·a prazo ganhava pel~ certa, porque sabia 
' qua havia comprador a termo,. que era o Governo, uma diffe

rença de preço que lhe cobria os j.uros do dinheiro empre
.. gado e mais a taxa, porque o dinheiro empregado era só uma 

parcella, ·visto como nas operacõas a prazo deposita-se uma 
somma; de modo que havia os juros dessa parcella do depo

. sito feito pelo Governo ou do seu repl,'esentante. ,Havia sem-
pre um lucro bastante elevado. · · 

.,r.fenh'o · informações: fiiiedignas de que durante os pri
meiros .inezes de operação do café,, uma casa estrangeira de 
grando respeit.ahilidade e que~ tem capitacs para fazer essas 
operaçõ(ls, ganhou nas operaçues a termo quantia superior a 
duzentos' contos por mez I · · 

De modo que a valorjzacüo !.ornou uma feição que não 
era· só de valorização, visto que ella permittiu operações do 
outra natureza verdadeiramente especulativ!J.s. 

O· SR. JusTo. CHER'MONT - E por isso o preço subiu a 
25$ o 26$000. 
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0' SR. PAULO DE FRONTIN - Perfeitamente, issci dete1•mi:. 
nou. como consequencia,'. uma alta progressiva, que foi da-
quillo de que eff,ectivamente deveria ter sido. · 

Agora, ve,iamos. as cmtscquencias dessa. t\lta progressiva 
no café, que esM 1hoje a 2;5$ c 261!1, por arroba. ·Comprehen
dc~·se o que se dá: para quem ~~;d.quiriu o café a 15$, 16$, 17$, 
e 18$, o lucro é extraordinario. São verdadeiras especulações, 
são iguacs ás especulações sobre o 11ambio, em oscillaçõcs 
bruscas das taxas. · · ' . · · 
· Mas o que d'ecotreu :foi o preço sensivelmente elevado, 

não só entre nós, c'om tambem nos mercados estrangeiros de 
Nova Yor)f, como os de Havre e J...andres. . 

Diz-se: mas esses preços r.st.ão muito longe dos precos 
da guerra. · . 

Naturàlmente, porque na guerra os governos P.recisava}n 
do café para seüs exerci tos. Como mostrei, na França,-o café 
era fornecido á descrição. Por consequencia, ·compravam 
pelo preço que a lei da offerta e da procura ·determinava. 
Nunca se olhou ·a preços; nos. dous ultimas annos da guerra, 
os preços subiam constantemente. Mas, depois da .·guerra, 
o que se deu· com os- outros productos, comei o trigo, o milho, 
a lã, carnes frigorificadas, etc., deu-se igual~ente com o café. · 
Portanto o café não podia manter OR precos que teve du-

' rante a guerra. · · . , . . · 
Resultado: o preço actual, pela intervenção do Governo, 

pela valorizacão excessiva do producto. chamou a attenciío do!! 
capitalistas 'para o café, como. anteriormente tinha .chamado 
para a borracha, E hoje devemos receiar que, independente 
do augmento de plantação e do melhor trato das culturas 
existentes· na .Republica da Amarica Central, especialmente a 
Colombia, onde se •está desenvolvendo a cultura do café com 
capitaes norte-americanos, a plantação mundial ·do café seja 
excedente ás necessidades dos mercados. · 

Não devemos esquecer que na Conchinchina, na Françl', 
·grandes capitaes estii.o in!iciando a cultura com·bons resultados. I 
Capítalis.as da Inglaterra estão estudando conveni'antemento 

' o problema, na Africa, introduzindo ahi essa cultura. · 
O Sn. JusTo CHERMONT ..:.... Apoiado. Tambem a Bolgica 

do Congo: · · . . , . 
O Sn. PAULo DE FnoNTIN - 0"'mesmo se está dando na 

Belgica do Congo, como muito bom diz o· illustre Relator do 
Orcamento da Agricultura. . . · · 

Isso tudo quer dizer que nãó poderemos contar com as 
mesmas condições do mercado mundial, onde actualmente· a 
nossa producção é de tres quartas partes. do total da produ-' 
ccão mundiaL Esta, em um. período de. 4 ou 5 annos, virá. · 
.influir nos preços, determinando a rooucnilo quanto á expor-
tacão do Brasil. _ . · • . . 

0 SR. JUSTO CHERMONT ...., Apoiado, 
0 SR. PAULO DE FTONTIN - E', portanto, má politica 09-

f.abelecer uma valorizaçãtl excessiva que pode determinar; 
no caso, uma situação muito mais difficil do que a actual 
o mesmo do· que a anterior á tentativa de valori~ncão., T.e~ 

' . ' 
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E' verdade que S. Paulo .iá comecou a plantar algodão o 

em certa escala, mas em todo caso ainda são Pernambuco 
Rio Gr[lnde do Norte, Pa1•ahyba e Alagõas os Estados onde a 
produccilo do algodão é mais importante. 
. o S!l .• TUS'l'O CH!l{{MON'i' ..,.. E de mais futüro', .. 

o sn. PAULo DE FnoN'l\IN - De todos os Estados aquelle 
que apresenta algodã~ de melhor qualidade é ~·do Rio Gr3:nde 
!lo Norte, onde o SerJdó tem uma fama mumhal; A é consJde
'rado superior ao do Egypto e· igual ás melhores qualidades 
que pàrtiram <lo ·'Seridó para 1 o Egypto. . , · 

A mesma cousa· que· se deu com a hevea occorreu com a 
semente do algodão ·de Seridó .. · · 

. No Egypto a semente perdura com· ó maximo cuidado. 
No Rio Grande do Nort,e,tem-se misturado culturas e a 'sele
ccão .iá não éperfeita. Si não ·houver certo cuidado, .Podemos · 
ter qualidade que venhlirn ·modificar sensivelmente o produ:
cto, modificando· a extensão :da fillra, porque este é exacta" 
mente o algodão de fibrà 'longà. · - · · 

Comprehende-se·; portanto; ·o que nós pr.ocisamos fázer. ' 
6 café' está quasi nos limites de sua produccão. A aécão é 
mais de manter um preco minimo, ~abaixo do qual não desca. 
do que proporcionalmente augmentou' a produccão porque esta 
poderia dar Jogar a superproducoão e ·a ·baixa de preco :.- • 

·Nos casos do RiQ Grande do Norte; onde se pode !inten
sificar a cultura do algodão; o. problema é muito mais facil, 
e a razão é a seguinte: o café é/. incontestavelmente, de grande ' 
valor; está demonstrando que onnstitue um alimei)to· de pou
pança, sendo, por,tanto, de conveniencia fazer.,.se uma cam- · 
panha. para substituir-se. por elle o alccol,. de . mOdo que a 

'esphera. ·de acção do café ainda· póde ser desenvolvida pela 
propag~~:cão do uso. A esphera do algpdão é_ mu itp JI.laior que 
dos tec1dos; e• nós· sabemos que a popu!açao munc!lal cresce 
constantemente. Apezar mesmo das guerras, da grande heca
tombe· .que .houve, ainda assim o populàção cresce sempre·.··· 

. . Or~. nes.sas. C9ndiçqes, ~ quantidade qe algod~o. necessaria' 
á.s · in'dust.rias · manufactoras e todas as suaa accessorias' tor-
ml-se ··cada vez maior . . . ' ' . . . . ' . 
' .. o· maior productor de algodão são os Estados UnidOS. H;a 
'um~·. grande ·produccão' ainda. em outros paizes, especialmente 
i:Jo Egypto, nas Indias· e em ·alguns paizes da· Asia; no Pro
·:ximo Ori,~nte, como agora chamam. Mas o facto . é qlie a pro.:. 
'dlicoão' nao attingiria muit.~s vezes .ao consumo si não· fossem 
o~ stoclcs existentes, especialmente os feitos durante a guerra, 
'pelas circumstancías de. que paizes, como' so Imperios Cen
·'tráés;''que não produzem algodão,.-não.o puderam importa~ e 
•s,ervi1'qin'-se 'do succQdaneos vari'os para substituir o 11lgodão 
nas . sUas industriO;S manufactureiraS. ·. ' . . 

Esta sit.uacão r. mais favoravel· para que se possa 'desim:. 
"volver entre n6s a cullura do algddão: l'ecorrendo por urn 

lado, á irrigao~o, servindo-se , de. !Ilachinas perfeitas, tendo 
cüida~o de Relecqionar as sementes (apoiacld) e .apequal-p.s 
{I i:l~tl)reza do terreno, onde e lias ·devam ser plantadM, cer~ 
cadas dos element.os nocessurios á sua intonsificiloiio, ' . , 
· : 'O ·eminente Min'istrci da Agrioulturn. poderia ·examinar 
esta questão, que é !lluito intere~sante. A partir de Curve!lo 
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até Pirapora, no . rio S. Francisco, lla um percurso de 250 
kilometros á margem de estrada do ferro. , 

Nesses 250 kilometr•os existem apenas. pequenos povoa
dos, que se formam em torno. das estações' ela propria. estrada 
de ferr·o, que di~lam umas das outras cerca de 20 kilometros. 

Por estudos feitos, a zona parece muito apta á cultura 
do algodão. Seria, portanto, uma zona onde já existe a viação 
ferrea, c.om um porto de oxploracão proximo como o. do Rio de 
Janeiro, carecendo apenas do estudo da~ cumlições de cultura, 
de irrigação, qu'o não considero impossível, porque o rio das 
Velhas passa nas immediacõos e perenne ·e tem um volume de 
agua importante. Si não for passivei de todo. a irrigação po-

. ·. de-se recorrer á cultura secca tambem aconselhâda nesses 
càsos. De modo que a região indicada tem todos os elementos 
para .. o desenvolvimento da cultura do algodão. E' preciso 
porém subBtituir os grandes latifundios ·que .ali existem cujos 

. proprietarios, possuidores de 20 ou 30 mil alqueires do terra, 
. não toem nenhum interesse ;no desenvolvimento da cullura, 
. porque a valorização dessas terras, dentro de um per iodo de 
an{\OS, 'lhes. dará a compensação do capital e dos juros ac-

. cumulados. . . 
E' ·caso de examinar o problema afim de 'se conhecer da 

. opporlunidada da fundação de colonias estr.angeiras .e nacio
naes, em que o alemento naoíonal, que não encontra occupação 
lJoje, nas g-randes cidades, possa lo r ali i todos os recursos para 
fornecer ao estrangeiro uma mataria prima que temos a cer-

., teza de. que no mercado mundial, 'por maior que seja a' pro-. 
duccão que pudermos apresentar, nunca será sufficiente para· 
. o seu esooam·ento. · ,. · -

Mais abaixo está o rio S. Fràncisco com as suas mar
gens: Nesse porto' o problema da irrigação foi .r'esolvido por 
um illustre ·engenheiro hoje fallecii:Jo, o Sr. Dr. Castro Barbo
sa. O problema tambem pode ser convenientemente estudado 
em relação á estação de Joazeiro, ponto 'terminal qa navegação 

· fluvial na Bahia, e em relação á estação de Pirapora, ponto 
inicial .da na,vegaçãó abaixo da càchoeira do mesmo nome. 
· · · Esse. grande trec~o do rio S .. Francisco attinge a 1.450 

"' : kilometros de extensão, Nas duas margens do rio pode ser' es
tabelecida perfeitamente a· cultura e a irrigação dó algoclão, 
IJOrque: esse· rio a permitt.e. ' . · . · 

,, Temos, .portanto .muitas zonas produ'ctoras dé al:godão, 
indepenljontes das do Rio Grande do Norte, Parahyba, Per
nambuco, onde a cultura precisa ser melhorada e desenvolvi-
d~.. . I .. 

Consideremos ainda algumas das nossas industrias agri
eolas. Entre e lias, inimediatamente, csttí a do cncáo. 

Não só no Pará, .onde .a cultura do cacau está bem desen- · 1 volvida e no sul da Bahia, onde essa cultura é extremamente 
importante, temos P·roduccão que possa competir com as me
lhores qualidades apresentadas no mercado de consumo. Ne
cessitamos apenas de mais np·orfoiçoado tratamento e appare-
lhamonto. : · 
. Devemos ter para com cuctíu a mesma considernciio que 

tomos .para' .co~ o café r,u,ios typos sfio hRm . formados. 
o cu.ia venda do um •typo bast.n pum o comprador conhecer a 
qualidade que. adquire. · 
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INia minha csLadià. . recente na Europa, ouvi f9rmular 
queixas em relação ao nosso cacáo, que não tem propr1all,!ento 
typo bem ·preciso. De modo que quando se compra, suppoe;-so 
comprar uma qualidade, mas não ·se obtem· toda a:· part1da 
igual. . · · · · 

São, p.ortanto, medidas faceis de serem tomadas pa~n. fa
cilitar e regularizar esta producção e a sua exporta,ao, de 
modo que não haja decepções por, parte dos compradores ou 
revendedores, quando verificam que a .mercadoria não ·está df:. 
accõrdo com a encommenda. A .produccão . do cacá~, por sua 
vez,. póde ser intensificada. Apezar de haver var10s stf!cks · 
deste productó, elle não é tão elevado que 1possa ser conslde-

1rado com•o uma super-produccão. . . . · . 
· Ha crises momentaneas, mas estas crises momentaneas du-
Jam pouco, e os preços seriam remuneraqores, depois, porqul:l, 
haveria sempre possibilidade dos governos interv1rem, · garan
tindo o preço mínimo, como é .o principio geral de toda a va

. lorizaclio daqulllo que póde ser exportado. 
Temos que considerar agora o que é relativo .ao assucar, 

Quanto· ao assucar, nós estamos e·m .condições identicas á do 
producto a que acabo de me referir. . . . ·. . · . · 

A produccão brasileira á limitada, pois não e~cede de ser~ 
milhões de saccos, ao passo que Cuba, com extensão territorial. 
muito menor, já conseguiu produzir cerca de 50 milhões · de 
~accos, .ou sejam mais de oito vezes. O mercado ·de Cuba é, 
como se sabe, o principal fornecedor dos Estados Unidos. · 

O nosso mercado de assucar, .quando . necessita exporf.nr. " 
por ·excesso de producção, <)UantÓ ao COnSUmo. interno, V0-~11! 
obrigado a· fazei-o com o typo Demorara para as Republicas do. 
Prata, espec!almento a Republica Arg·entina. · · · 

A Republica Argentina tinha introduzido a cultura d~ a~- · 
sucar, com algumas usinas dotadas de màchinismos e aperfei
çoamentos modernos. O seu clima, porém, não é favoravel á 
cultura da canna de nssucar, pois,. desde qtie sobrovenha um 
inverno rigoroso, a canna soffre e o resultado é quo ·a Argentírm 
produ?. inenos do que .n qunntirlade de que necessita para iJ SI)U 
consumq. Recorre, ·então, aq mercado' do Brasil, ou ao de_tluba, 
para poder compensar as falhas. A's .. vezes recorre· mesmo ;l· • 
produccão do .Tava. Do modo que, o que 11 necessario fazor, ent 
primeiro Jogar, é a escolha conveniente das _ qualidades da 
can!ln, qe .modo · qu~ não tenhamoe- qualidades de proporcôes 
mm to d1mmutas. . . · · 

. Se1•ia conveniente que tivessemos :13' %, no passo qnc 
mlllf.as. das. qualidados que nós ·plailf.amos, não excedem de 
10 %. Houve um per iodo na monarchin om que· so tratou da 
que.stão do.assucar ·e foi o caso ·cm .que·;se deu garantia de juros 
ás mstallações c nsinns dn.assucar:·Essas usinas foram mon-. 
t.adas. em vnrios Est.ados, Pernambuco, ·Bahia, Sergipe, Estado 
do. •R:w, S .. Pa!JIO, -em Lorena, emfim, em diversos pontos do 
nosso terrJtor10, mantendo-~e durant.e longo tempo em si tua
ção Pf.~~aria, O assucar nãn cncontmva prrço dtwado como n . 
P!:oducçuo da . br;t.m:raba o 11.10nve 11m mm.ncnto em que, si 
nao fossm~1 os . d)rOI'lo.s .de 1mportncão, os ouf.•l'os paiz•cs pro
ducLores mvach.rmm os nossos mercados. · . 
. . , Sóme!J-te devido ao imposto do importação é que o nosso 
met•cudo mterno f~i protegido. O .preç.o regulava $300 -P.Ol' 
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ldlo de a;;sucur dr! u.~,na, ctuu ,.! o trpo rnais eonJmun,, T!:slu 
pr~ro dd.et·minavtl lJil'fa u~ cumpanhia8 a:;sucat·eirus difficul

: dadw; .:;er~a:; '!HII'a vudorcin :;ul.isl'awJ· o ôCl'\'ir:rJ de jut·o~ tl 
"!llorlrt.ar/atJ rJc SOL~s. dr)úentnres, pal'U. u:; u~cioni8Lao, Ulll, pc
l'Hif!O long·o, Hmn dJvJdenclos, e .pat·u o~ [lUI'LJCu!ures rcsull.arlus 
muito modesto:;, ou, mesmo, prcjui'zos. Veiu a guer1•a; as 
eoudi\!Ões :;(1 modíficarqm. A beterraba nã.u foi l'C!liantada nctn 
lla li'1:ança, nem .na Delg·ica, nem na Allemanl!u, paizos esses 
qnr\ ttveram do Jn1l)Ol'LUl' o assucar dos QULros paiws produ
dores, quusi todos de a"ssucar de canna. Assim, este .producto 
chegou a allingir a 1$200 o kilo. 

Não preciso relembrar o caso da prohihição da ex.pprLação 
do assucar .• Tá toquei nesse assumpLo. São m·ro~ passados o 
~os to múito ,de seguir a regra: "Aguas passadas não movem 
woinho". 'fratcnws das aguas coJ•rcnlcs. 

Tratuudn dos c1·r.~s commettidos só poueremus llCl'rhw 
tmnvo,. Portanto, .pre1n•amos o Iemma do marqucz d(f tPombal : 
•·EnLcri'al' o~ mor·tos, cuidar dos vivos". 

, Ora, estandó o assucar nestas condições do pro~pcriúude, · 
(leram-se factos entre os quaes p.osso eitur, porque conheço 

/ pcssoalménLc, o de Ca~)lP0~1 1:.a Usina Central de Quissumã, (JUe 
antes lutava com serias dif1wulclad.es pura fazer· face uo .sel·
viw: de seus deúent·m·e.~ e que passou ·q:rara um periódo pros-
pei·o. Os lucros foram satisfaetorios: · · 

' Depois dessa época,, sem c~nsiderai:mos mesmo o prc1;.o 
111aximo de 1$200 por Joio, decorreu g·rande pe!'iodo eru que 
cs~e preço se manteve a $800 e mesmo a. 1$, portanto a 50$ ou , 
GO$' a sueca, quando o assuear era vendido a 18$ c at6 a 15$ 
a ~acca, cm certas occasiõcs. . -
, A' yista. desses resultados extraordinaríos, a situa~ã.u uas · 

. eornpanllias assucareiras e das usinas particulares modil'icou
sc.. Ora, os usinciros de Campos, c c1•cio gue lambem os do 
,norte,· núo se contentaram com' csLes lu'Cros · excepcionaes quo 
· este .p1'orluctos lhes proporcionou. Procural'am tomai-os· ainda 
· lllUiorcs e ·PUt'a isso augmentaram ns plantações da canna dei 
assucar, c como as. usinas não podiam bencficiat• as sair as, 
l.l'ataratü de augmental-as, comprando novos machinismo~. 
mais aperl'ciçoados,' que e,ram forneciaos, quasi que exclt.tsi:- ~ 
vamente pelos Estados Umdos. Algumas compras forum.fetlas 
nu Hespanl~a c em outros pontos clistantos do paiz, o que .en-
careceu o seu pr•cço. · · ' · 

o Stt. P!UlSIDEN'l'E - Gommunico a V. Ex. que está csg'o
iuda a hora du sessão. 

O Stt. PAUI.O 'm• FnoN•rtN - Neste caso, rNJliciro a V. I~x. 
rruõ consulte o Senado se, me permitlc concluir a auulyse <Jlle 
estou fazendo, na proxima sessão. · • 

O Sr. Presidente - O St'. Sr.Ítudnt· J'auln dn .li'r'tlntin 1'1.!
qum·mt pura cmwlui1· seu discurso na sessii~ de amaHll~., 

O;; ;;onlwrüs que . approvam o rvqucrtmcnLo qüciram Ju-
yunLnr-sc .: (Pau.8<t.) · 1 · 

F.oi approvndo. 

O Sr. Irineu Macltado 
roqueiro a V. Ex. qúc mo 
[ n•' :a.: - ;v o!. xr 

(11ula ordem) - St•. · Jli'O~idunlc•, 
iliSCl'CVtl J)lll'U fHIUl' SO!)l'C c,d.f• Ol'• 
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~:amonto, logo api:ís .o m.cu eruiacnlc IJOI!cgu, Senador Paulo de 
FronLin. . . ?" . 

O Sr. Pmsidente - V. Ex. será allundillo. 
-· '1\'ada mais havendo a lraLar, vou levantar a sessão. 

, 

·' ' { . 

Designo para o1·dem do dia da sessão de amanhã as se..; 
!l'l! i nles ma lerias: · 

3' discussão da Pl'·OJlOSÍ(\ãO da ·Camara dos DcpuLadod1-
ll'. 17ü, de 1922, fixando a despeza do Ministerio da Agricul
tura, Industria e. Commcrcio, par:~ o exercício de 1923. ·(com 
parccm· favomvcl da Cornmi~·são rle: Finanças, n; 4.f1, ttc 
.J922); .. 

. 2' discussão da proposivão da Camara dcs Deputados, 
n. 11:10, ae 1922, .orc;ando a receita geral da Republica para o 
exercício de 1923 · (com pw·ccw favoravcl da Com missão de 
Pili.anças, n. 421,,dc 1922); ·· · 

· Continuação da 3' discussão da proposição da Camam dos 
Oeputados, .n. 41, de 192·2, .fixando as forcas de terra para .o 
exercício da :1923 (co1n pa1·ace1· ela Commissão de !1Ia1·inha e 
G•rtC1'1'a, favoravcl a nmas e contmrio a outras diJ.s emendas 
apràantadas, n. · 37S, de 1922) ; ' 

. Continuação da 3" discussão do projecto do Senado, n. 35, 
de 1!122, qUe regulamenta a liberdade de imprensa (com su.b
.~t'itu:tivo da Co.nimissão de Justiça e Legislação a parecer so-
·b,•a as emenda.Y apresentadas, n . .224, de 1922) ; . · 

Discussão unica da resolução do Cungresso Nacional, vc
.lada pelo. Sr. Presidente da Republica, reduzindo de 15 annos 
a· 5 e de 5Q a 35 os prazos. para a aposentadoria a que ec re
fere o art. i • da lei n. 2.092, de 1920 (com parecer favorave! 
da Com·m'issiio de Justiça c· Legislação, 11. 344, de 1922); · 

' ' . ' 

; . 2' discussão da proposição da Camara dos Deputados, 
n. 25!1, de 1921, creando um Conselho de Jústificação para os 
ofJ'icJncs do. Exercito c da Armada, quando accusados, offi
ciulmcnte ou pela imprcnsu, do haverem procedido Incorrecta-· 
mente no desempenho de seus carg.qs ou commlsslles (com pa
·reccr favomvcl da Commissao de Mar·inha· e Guerra, n. SUi, 
da 1922); · . · · 

' 
2•, discussão da proposição da. Camara dos Deputados, · 

n. 21, de :1922, fixando a quota de fiscalização de bancos on 
easas hancarias (com parecei' (avoravel da Commissão de Fi-
nanças, n. 32.-1, de 19.22); , · 

1' .discussão do projecto'· i:l.o Senado n; 39, de Ül22, man
dando premiar com n quanti'a de• 10 :000$· ao lavrador. que pro
vai' haver constiluido palmares de. coqueiros. no , littoral do 
paiz, contando mais de 25.000·,Eés (com parcCCl' (avo1•aval da. 
Comuuissüo tle Constituição, n. ,.fU, de "1922) ; ' . . 

l" discussão dO projeclo 'do Senado, n .. 55, de 1022, reco
nhecendo como inslituição tle utilidade publlca a Associação 
do FOro do Dlstricto Federal. (com parecer [avo1'aveZ da Com
'1/l'issao ele Con~ti!uição, n! 24'.1, tlc 1922); ..... •. ··.' ..•• 
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3' discussão da pt•oposi\:<io da Gamara dos·. Depu Lar! os 
n. 52, ·de 19·22, que abre, pelo Ministerio da Fazenda, o credito 
elo 1~6 :87ft$tl:J5'. para J;Ugamento ·a Graciliuno l\Iarquail rlc 

. Freitas, em virtude de sentença judiciada (cou~ 1Jareccr {a
:vorcwd- da Contm'issar, de Finanças, n. 2iiii; de ·19:22); 

ii • '•, ( I 

2" discussão da '·vroposicão .da Gamara dos De·putados 
a1. 58, de 1\P2·2, que abro d,iversos• c.:reditos pura pqgamento de 
pensiío a D. lgnacia rJa Rocha Vieira, para publicação· das 
:obras ~o Sennrlo o os Senadores~: c ~auasi um 8u1Ju!o de .poli-
l.ica JJrasileíJ•a, ·o para graLi.ficacão addicional a :runccionat•.ios 
d:t Secretaria da Gnlnara dos Deputados (com pa!'(JCIJ7' {at·o-
i'avel da Commiuão de Pinanças, n. 227, de 1922); . 

. 2• discussão ela proposiç:ão da Camara dos Dc.:pul.adns . 
11. 130, de 11922, que abro peJo 1\Iinistorio da l!,azenda, o cJ·e~ 
dil.rJ especial de ri:!:l00$563, para pagamento do que rí ~lev!íltt 
no Banco r.l!l Credito Geral, ccssionar;io de JPclipp~ Monteiro 
r!o Barro::r (com parecer J'avora·uel. da Comutisstio. de Fi1w.n,;as 
u: .131, de 1922); · · 

2' .discussão do 'prCtjecto do Senado, 11. 80, de tu.~~. rJu
l.erminando que a concurrencia publica ele que tl·aLa a lt)i 
H.· -í. -17'4, de 14 de janeiro deste annD; terú. p'or base os lucros 
tias eonsLnwçõcs, entre os limites de dor.c a dezcsei's ·por cen i o, 
calculados ~oure o custo elas mesmas, que se reg·ulat•(t pelo· r{uu 
gcralment.e se pag·a nas obras feitas por administraçrro, u · 
uantlo oul.ras providencia~ (da Cornrmssão de Justiça e l:c~ ' 
(]islaçíio, JíW'CCCI' n. ,2.16, de -1.922); 

.. 2" diséussão da proposição da Camara dos ··DepttLarlo;; 
n. 102; d.c 1922, ·que abre, pelo MinisLerio,da Fazenda, o <Jre
tlil.o especial de !J :050$::91, para occorrer ao pagamento ;lo 
que é devido ao Dr. Augusto ·Haddocl\ Lobo e outros, em ''ir~ 

·tu de de sentença judicmria (com parece1• {avoravcl da Com~ 
utissri.o de Finanças, n. 32í', de -1922); · 

·' 2' discussão ·r.1a proposição da Camara. dos Depnladus 
n. 1Hi, .de 1922, que abre, 'PC·Io Ministerio da Fazenda, o crc~ 
dito c.special de 68:728:il:í92, ·para pagamento do que tí devido 
ao· buçharcl Faus.to Pacheco Jol'dão, .em virtud'c .da sentença 

Judiciaria (com pw·ece1' favoravel da Commissão. de FinanÇ1lS, 

u. 330, de 1922); 

· · . 2' discus~ão da prof)osiQão da Camara dos DepuLudos 
. n. '126, de .19•22, considerando de utilidade publica a Escola de 
Cununcrcio Christovão Colombo de Piracicaba (com parecer fa
?JOI'avel da Commissíio dr: Justica c Leuislaçtio, n. '348, ele 
.1922);• . · •• 

2' dÍsc11ssüo da proposi1)ão d~ · Camara dos DBpuLat19s · 
n 1H, do -1922, declarando c)o uU!idadc publica a Academm 
Commcrcial «MCl'CUI'iOl'. do S. Paulo (com jJarccer ravo1'avel dn 
Com·m·isl'íio d·~ Jastiça e Leoisla(!áo, n .. U!I, de /922); 

2' discussão du JH'oroslí:Üo ela Camarn dos DeptJLudos 
n. 143, du 1922, declarando de utilidade puhlica a Associação 
dos Empregados do Commercio de S. Paulo (com 2Jm•ecer fa~ 
•1!omvcl ela Conimissao de JusUriJ. e.1 Le(Jislação, n. 3/iO, 'de, 
:/922); ... ' 
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· ')' di:;cussiio da P''"JIL>S!•,;ao :da .{::amura dos Deputados 
11. 1:1:;, d:~ 1!.1:22, que alll'f~. polu lllinislcriu da Ji'a:~cmlu, o tli'C" 
riil.u l'~p··•·ial. d1.! .j :lti!l:!iHi;,, l'iiL'lt occoJ'I'f!l' ao pagatueuto de
ridu a jil'r•••rlo lfyrpolilu 1:;~1rue, em vil'lutle diJ smJtcnçu .,ju-

. did:u·ia (crnu JWI'r.:cc:r /'H'I!o:·u.vr:l da Curmnissr1o liu Pinan.cas, 
11. :13:!, de' ·lfJ:!::.); · .. 

3' •liscussãr.1 Lia lll'upo.,i~ão da Camura dos Deputados 
t!. fi:l, de 'I !l:.'~, que abre, pelo MinisLerio dv.Jusl.ica e Nego
cios InleJ·iln·e~, {.' credito espucial de 'i :42\l$209, para paga~ 
menl.o au Ill'. · Oclavio 1\el!y, juiz. J'iJcleral da -2" Vara, nos 
.!.amos· tio dellrclo n .4.831, de 1:92'1, (com pm•ccer fa·vom·vcl 
tln Commisstio .à r: Finan(.'as, tt, .229, àc ·1922); 

·~" discussilo do projecto do Senado n, :JS,· d!' HJ22, ·au
lurizaudo o Governo a abrir o crcdiLo especial :do 120:000$, 
]:ara. ctnn o' auxilio ele 80:000$, 1'omccidos pc•lo. Goveruo du 
]~~tadt\ uc ~ltlltO Gros~o, mandar construir uma linha Lelc
gJ•aphica da est.ucão do São J .. ouJ'Cll\)0 :í vil!:t de Santa nit~ 
du · Araguaya, no limite com o .de Goyuz . (com parece!' fa·uo
nwc/. da Comnmsâo de l"inttnças, n. 3iili, de' ·1922); 

. Goni.Ínuacão da 3• dis~ttssilo rlu proposioão da Gamara tios 
Deputados, n. ::13, de 1!12:!, aulorizuntlo o Governo a omvrcsl.ur 
:'t~ · cmJU'C~as naeionnos qne r,xplorcm a industria da madeira, 
a'!.f\ a ·imporl.ancia de 75 o/o cios seus capitar1~, niediante .gn-

' ranl.ia hypollwcarin, ,juros de .5· o/o c .por pt•azo de. 10 ·anuo~ 
(r:om 11ií1'l.'C(!I' da Cmnmoissr1o ar? Finanças f'm,r.i•aw!l a urna rJ 
c:mtmrio a ott/r(rs, ilas cm.endas awcscntadas JJI'lfJ 81·: Al(!•cdo 
Etlis, n: 356, 'di.! -1 922) ; 

!l". discussão dn proposii]fia· da Cnmara dós QepuLatlos 
n H:! .• de 'i!l22, concedr.nclo li viuva do ex-8cl'iador. Joaquim 
H iiJeit•o · Gon(;alvcs. a pensão mensal de .iOO$. rom reversão ú~ 
,nas fii!Ja:'. sollciruB, no casJ de mor/.~ (co111; pm•ccc1' favora" 
•t:r:l da Com1nis;·tio.de Finanças, n. 30:1, de ·IJJ.'!2~; · . \ 

. 2' discussão da proposioão da :Gamara dos Deputados 
n. HO, r.ln 1~22, que aul~riza. o G?vcrno a abrir;·~elo .Minis· 

. teria ela Justiça e Ncgocws InteriOres, um . crcdll.o. de rél~ 
:!00 :000$, para :1 construcção t:la filial do InRtituto Oswaldo 
Cruz, no Maranhão, c dispondo sobe a execução da lei mime
J•u 4.38'1. A, de 1!J22 (cllm pal'ercr favoravd.da Commissüo de 
z.'i'IWII('CIS, '/1, :JIW, ilc ]922); .. 

2' d i~cussilo da propooio;ilo da Gamara dos Deputados 
n. /0.1, de 1!J22. que abre, pelo 1\Iinistcrio du :Fazenda, o cre
rJito e~pr~iul rl! 6 :5'15$2!!0, .PUI'I\ pug·~mcnl.ó r! o. CJL11.' ú úcvit~o 
a DenJcl.r·w .cb flour.a 'J:rm:e!l'll, em VIrtude do senl.eucu judt
;eiul'.ia (r:om parcC·CI' {at•O'I:avcl ela Comrn·issiio de l•'indn<{;as, 
n. 3211, ·de ·l.'l.22); , :. .. . 

f:;onl.inotU(,~ão da 2.' discussão rla proposi~iio da Camum · 
tios Dt•pnludo., n. .I!J, tlc 1!!:.!2, relevando a J1resr·ri'pçãn r:111 
qÜ•) caiiJiJ•um os saldos das subvenções voludas, cm 1!113, t.l 
1 !J'ií, pal'll a Faculllatlt! rle Direito de Rcciffl (cõm. pm·ccrn• 
tia Crnnmi.•slin de F·inançns fa~'O't•avel â prriposiçã(J c ás em.en
da~ crp!'cscntadas prlo St'l. Irineu Mcwltaclo, n. 867, de 19',29);; 

' 
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ConlinunÇúo da 3• discussão da proposioão. da Camnrn do:~ 
Deput'~d.os It.. 68, do 1 D22, m~dificando as yenas estabelociêias. 
l~O~ ;~·If.s •. Hb e 117 C!O _Cod1go Pm}nl 1\Il!JI.ar (com. amendlt 
w.b.<ttlntwa da Cum.m.l,<sao de ;llw•1.nha 1: G,u:,·i·a e 1m1·eca1; 
ftm:10I'!I1Jd, cm zwrte, da elo llls/'ÍI'Il 1: Lr:rJislar·,io '" .,'.,: tl.c' 
·I ')•>:J) , . u " -' '"' d''"' ,. 

I .-1~ J ' 

· 

1 

~i&onssüo unica da pPoposiuiío da ünnial'U dos :Deputado~ 
I!. 1311, do 1922, qllr. approya a convcn~:ão especial do tra- . 
Jngo mt!h)O Lel~B'!'aphico c 1'acliotclegrapllico entro o Brasil 
c a BollVJa, assJgnaela cm 2 ele maio ele ,1918 (corn lla1'ecer 
ftmm·nvel tia Comrnis.l'tio de Df}Jlomacla c 1'1•atadoç n '180 dti 
·• 9QI>) , · , , ' I " I l'tlili""'' 

2' .Jisoussão da proposioiio da Gamara dos Deputados 
n. 1'14, ele 1922. que concede á Univer~iclade rlo flío de Ja
neiro a subvenção especial c annual de 50:000$, para a fun
daoão c manutencão de um Instituto Franco-Brasileiro de 

alta cultura "'cientifica c_ Jil.ter:iria (com, par·ecercs (avoravel.v 
das Cormnissú1.w. de Insfntcr.tio Pu/Jlica c de Finan~as n •. 1fi'J 
de 1922) ; " · · · ' 

· ·2• discuss11o da p_roposiaão da ·Cilmara <los .Deputados 
n, 151, dü '102'2·, autorJzando o (Jüverno a abrir, pelo 'Mini;;
lorio da Fazellda, um crcditó na importancia do I 50 :OOO>'l\0{}111, 
rnrn pagamento rlo que é devirJo ao Dr Valentim Antonio rlil. 
Rocha Bif.f.encour~ ( cmn pm•eccl' favOimH!l da Comrnisstio diJ -
Phumçn.1·, n. :182, de .J .922) ; • · 

!!• · discussão da proposição ela üamara •dos :Deput.adnJ 
n. 157, ele 1922, crcaudo o Jogar <lo escrivão criminal 09 IJuizo 
1Fcderal dos. Estados de S.. Pau lo, Minas Gcraes, Babia, ,Pel'
nambuco, Rio de-Janeiro, Pará e Ceará c dando outras pro
videncias (com· parecer•e.~- favo·,·a.veis das Comm'issúes de Lc
fiislar·i1o e de Fina'l!r;as, n, 371, âe 1922); 

. 2'. discussão da proposição da •Oamara dos iDeput.ado~ 
n. 1112, da f922, autorizando o Governo a abrir, pelo Minis
tnrio da Viar,ão c Obra&'"Publicas, o credito especial ele róis 

· !17 :G!i0$270, púa occorJ•er ao pagamento devidQ aos cmprc
~ndt)R da Administ.t·açiio dos Corroias do Maranhão (com ·pa
í·eeel; fm!m'aV'cl da Coínm:i.vsão rTe Finança.ç, n. 305, de i92.2); 

:1" rliscusf'.lto <la pt•oposiçüo da Camara elo~ Dopnl.ndo~ 
n. !l!l, (Je J !12~, que ab,·o, pelo Ministerio rlo Inl.cn•im•, o Cl'P·. 
•li lo espoeial do 4 :fl.f7.~'180, para J1Ugamont.o a 'Alexandre C~7.· 
~:mi, por fornr.cimcnl.os foHos ao. Inst.it.uto Elect.ro-'.rllclm~eo 
( 1corn emenda da Cmnmissíio d'e Finmu:as, }JaJ'eCI.'i' n. :)8;'1, til'!. 
"922) : ' 

3• rliscus~ão da proposir,ão da Camarn dos Deputados. 
n .. 82, do i\)22, que abre, pelo Ministerio da· Fazenda, o cro
dilo' f1&pccial rh1 tG:GlG$512, para .• o.ccorrcr ao pagam?nt;o do 
(jlif! é rlr.virlo a D . .Marinnna de CastJ!hos Bm•nla 1:\ ~~\\"' f1ll\of\, 
1'111 \'irt.nde> ele sr.nlr.nçn ,indiciaria (com Jlal'I!CC1' (rwm·mJe! r/11. 
l.'111mnisstín du Finanças, ·11. 2.72, rk -1~22\: · 

:1• discussiio da proposição ela Cama r~ do~ prl!U [.ndo~ 
r:. JOG, tll• :I 022, concrrlrndn 'n D. Annn Nu~H\~ Nn~r.nnrmtn. 
VÍII)'ll. do ex-DcpuLacln {\ Coosl.il.llinln fl·rpubl!fUllll, D1·. All'
.~nnrJ.!:_~ :Cos:~,i.nno d.~ l'{nso_inwnlo; ü M ~un·.s. !1H1.n.~ l}mqnnn~o 

\ 
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solf.oirns, uma pensão mensal de rí00$000 (com parecer frrvo-
1'(1.1!1!Z tia Com.misslio de Finanças, .n. 287, de 1922); 

!l" discussão da ·proposioãQ dn Cnmnrn dos Dopulndos 
n. 107, .rlo 1•012.2, tiul.orizando o pagamento dos compronüssos 
dr. Toc.onscamonl.o correspondente nos cxercicios de 1!1·20 n 
:11121. com os saldos dos creditas revigorados ri relativos aos 
alludidos exercicios (com parecer (avoravez da Commissiío llc 
i''inanças, n. 228, de 1922)'; · · . 

t2• discussão 'dà :proposição da. Camara dos ;DilpuLarlos 
·. n. 80, do 1922, auJ.orJzando a abertura dos credi Lós especines 
de 13':289$ o li :235ifi920, para pagamento de despczns, em 
1!!20, com .alimentacliQ c roupas do Hospital de S. tS.ebnstião 
(c:om parccc·r {avo1'a1!11Z dn Commisstitl de Finanças, n. 893, 

({C 11J22) ;. . , 
· 2• d iscussuo da proposição da C amara dos Dc.:puLndo~ 
n. 13'f, do 1922, fixando em. dozo o nume.ro do ucndemwos in
ternos do HospHal ConLral do Exercito e dando out.ras pro:. 
Videncins (cmn p1Jr:cce7' {avoravcz ila Commissão ele Finnllra.~, 
,,, :167, de 1922); · - · ' · 

Discussão ·unica da emenda do Senado,· rejeiLa•dà, poln.. 
C::arnara uos Deputados, á proposiciio n. 210, do 1'921, quo es
tendo a diversos officiaes reformados, com serviços do gu er
J·n, >O soldo da tabella A, da lei n. 2. 290, de 13 de dezembro 
rlti 1920 (com pareccl' contrario da Commissão ele Finanr;a.1·, 
n. 1196, de 1922) · · 
' , 

Discussão unica da emenda da •.Gamara dos Deputados ao 
projocto do Senado n. 11, de i'!l'20, que reconhece de utilida
de publica a :Associação . Brasileira de Cirurgiões Dentistas 
(~om. parecer favoravel da Com missão de Justiça. c Leais la-
ça o, 11. 1142, de 1922); · 

2• ·discuss-ão ,da proposição ·da Camara dos .. Deputados 
n. 13-7, de 1•9,22, autorizando o Governo a abrir, ·pelo Minis
Lorio da Justica e Negocias Interiores, o credito ·especial de 
ti~ :726$880, para liquidagão da divida da Uniãu com . Leon 
lhrscl,J:, proveniente da occupação por forças do . Exercito. e 

· Jlrefmtura do .Acre de um immovel de sua propriedade, sJto 
em Rio Branco, Territorio dQ .Acre (com parecer {avm•avel 
lln Commissão de Finanças., n. 897, de 1922) ;· · . · 

. Discussão ünica do· v é to. do PllefeiLo do Districto .Federal, 
n. :102, do 1922, á resolução do Conselho Municipal que equi
par~, ·aos vencimentos da professoro ·do curso de adaptação 
da Escola Paulo do Frontin os da professora de. desenho da 
mesma Escola (com parecer' contrario da Commiss'ão ele 
Constituição, n. :H9, de 1922); .. · · 

. " : 
~· discussão da proposição da: Camara dos· Deputados 

n. •fll1,. de 1922, qu~ abro, pe}o 1\Iinis~erio da. Agricultura, In
dustnn o Commercw, o ·ct•cd1to c:>Jw~tal de .4 :'200$, ouro, pll!ra 
Jmgarnento do premio do viagem conferido a Israel Pinheit·o · 

.. (i~. ·~illva, •ex-alumno da Escola de ·Minas, do IOturo Prelo .(com 
Jia'rccm·· (avomvcl da Comm'issao de Finanr.as, n. 28-t, ele 
·1922); . . . • .. 

12' discnssão rla proposição ela Camurn dos Deputados 
D • ·1·~9. do J 022, aulot•iznnclo o Gov~rno u abri~, !pelo Minis-



• 

t.r.rio <la Juslica o N~3'ocios fnl.edorcs, o cL·edilo especial de 
!130$, para occorrcr ao pagamento da pensão concedida ao 
guarda civil de i • class•e AugusLo Moreira da Fonseca (com 
11ar·ecer j'a·voravcl da Cornmissüo dr: Pinanças, n. ,11iii, da 
-1922). 

2• discussão da proposição. da Camara dos Depútados 
n; 103, de' 1922, ·que abre, pelo Ministerio da. l<azenda, um 
credito especial .na imporl.aniJia · de 42 :G10$714, para paga
mento a Luiz Meii•elles Vianna, cm virLudc cto sentença jlldi
ciaria (com pa1'ece1' (aVOi'avel da Commiss•1u de Pinançus, 
n. :128, de 1922); . 

2' discussão da proposirJãO da Camara dos Deputados 
n. 149, de 1922, autorizando .o Presidente da Hepublica a abrir, 
pelo Ministerio da Justiça c Negocias Interiores, o l]redito do 
80:000$, supplemenf.ar á. verba 3G', do ar! .. 2", da lei n. ·4.555, 
de 10 do ag·osto de 1922 (com Jla1'ecer j'avora'Vel da Commissiio 
rir: Pinanças, n. 417, de •1922); 

2' discussão da proposição ria Camara dos Depulados 
n. 175 :\,de 1922, mandando considorm• validos, para o cxcr-. 
cicio da profissão em l.odo o l.crritOL'io da Repuhhca os diplo
mas confcrfdos pela ·Escola de Odon to! agia c Pharmacia do 
Bcllo Horizonte e pela Escola B'rasilelra rle Odontologia, com 

'séde .nesl.a Capital (com pw•ece1' f'avrJI'avel ria Commissrio de 
lnsli'Ucção Publica, n. 401, de -11122) ; 

2• discussão da proposição da Camara dos Deputados 
160,. de 1922, autorizando o Presidente da Republica a abrir. 
prjlo Ministcrio da Fazenda, o ·credito especial de 20 :249$000 
para o pagamento do augmenlo do aluguel dos predios cm 
que funcciona a alfandega de Polotas, referente aos exerci
cios de 1914 até o de 1922 (com. JWrecc'' j'avorovcl da Com.mis-
são de Jo'·inanças n. 33.?, de .J922) ; · 

Discussão unica do velo do Prefcil.o do Disl.ricto Federal 
.n. 115, de 1922, :í rcsolu0ão do Conselho Municipal, aulori
zando a, q1andar rectificar os vencimentos do cobrador muni
cipal aposentaclo.José Justino de Almeida, de maneira a ser. a 
gratificação calculada de accôrdo com o disposto no arL. 1" 
do decreto legislativo' n. 1 • 667, de i 3 do novembro de 191ft 

· (com parecei'· cot/.frm•io da CommissiiiJ de Constitwiçftp, 'numero 
407, de J 922). · 

I.cmnln-sc· a sessão 'ás 17 horas c 40 minutos . 

H2" SESS:\0, Ei\f ~5 DE DEím~IB!lO DE 102.2 

l'RilSIDENCI,\ lli>R SIIB. }~STAelo, COil\lllnA, PRESIJ)R~'I'E; .P. ,\,. 
MllmlmO, VIC!H1l11\~·IDIINTE 

(Extraordinaria) 

A'~ I :1 n 'l 12 !101'a;; Q!Jrn-sc a srssão, a fll.lC concOJ·r,:m os 
Sr;;. A. Azr.t•r.r!o, l!r.t·monr.gilclo cln 'Mot•ncs. ~(r;w.lonçn l\!nrlms. 
Si.Jveto.i~ .NmT, Lopes Grm~nlvcs, T..:::turo Sodré, · JLtS.lo Chcrmnnl, 

. ; 

::·· 

... ,, . :-;·: 
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... ·~ 
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Jn.:lio do Jlpa~il, Godol'rnln .Vianna, .Tosr• EnzdJioo, Costa Ho
dr·ig·uc~. ,João Thomrl, Hr•n,iaJilin Har'·l'flso, .l•~lo~· dr Sollzl:., .To~LO 
LyJ•a, 'J'o!Jias iVJonl.niJ'O, i\nlonio MasHa, ManoeJ Hill'fHl, E!IZJ!I:do 
de Anclt•ade, SiqtiCil'.'l eh ~·lrJw~es, Hr!t'narrJino i\fnni·Pit•o · .Tr.~·n
nvmo Monleiro. Mm·eilin ele. Lacnrdn. Nilo Per!anha. Paulo rln 
p'í·nnLin, Sampnin' r:·,,.,.,,a, li'illr'll Mnclmdo, HrJ.:llill'do Monll'ir•o, 
.l.<'r·ancisco Salles. ',Lirrlplw GOI'do, AIJ'I'rcln Ellis, Alvaro drJ G:·"·
l'i!ll!O. Josrí ~'llill.inhn, Hnmos Caiado, OlegT:r·io Pinl.o,' Ca1·J;),; 
<:avnlca:uLi. Gr!lll't'Oso M'Ul'CJIII'S, Affonsn Camargo, LniJro,Mülil'l', 
Vit:lal llanws, Fnlippr. ~~::l!rnidl., Suat•e:> dns Santos, CaJ•!n~ Bar-· 
hn,;u e VOí'fHif!io rlc Ahi'CII ('t:l) .. \ · 

Dcdxan r de com pUJ'r'et'l' com cnúsa .i u~t.i l'icuda n;; S;•s. 
AhcliuB 'sovo~. Antonino J!'J·nit'r!. V enuncio .Neiva, Cat•nl'âl'n (!n. 
Cnnhn. Hn;;a n Silva. c\1:au,io Góe~·. Gobçalo Hollr!mhcrg, An
l<tllin Moniz, Aloniz ~odr,, Hny Bat•buHa,. .\lncle:i!ll Lr~al, Mit,plel 

.tiO CaryaJ!w r! Lniz Arlnipl1n (J:J). 

B' iida; posta rni t:ISClli;>"f.i••. r: ,;pm dchnfr) ::[lpt•u•:url:l a 
acta da 'scssfw anterior.. · 

O Sr . .2~ Secretario (se,•'o'intlo de -/") rleclm·a· quo nfto ha 
f'XprcJ i CJltO, ··I ,; toitJ ' 

O Sr. 3' Secretario (8r.J'uindo r/e 2") r.lrclarn que nfto ha 
pnPL'Corrs. 

O Sr .. Presidente - Cont.inLHt a hom. do oxrr.dicnlr'. TPm 
a palnvl'a o St·. SPttar.lrll' lrinru :\I::charlo . 

O g;., Iri~eu Machado ( ·) - S1·. Prcsi'dent.e, dcscjn ler,. 
para fica:· c·onsig·nado n~"' Annaes, r:'m jil'imcit•o log·al', u 111 dn
CIIll1Cllf:o. firmado Jll!lo ,.audo8o Sr. Fruncisco ,J.uvcncii.J Srtdoe.k 
rln Sli ri prlos demais dir-cct.ores do ApORI:nlado r do Cnlt:o rlo 
Trabalho, Srs . .Tosr• Ignacio Lnal r. .Toúo Hibeit•n Gomes. · . . ' 

ERsr docnmen:.n clrmonst.t·a qnr 1.ivr a incllmbcncin fJ•ln 
rnc foi rl!vla pelo funceicnalismo 11c.lo opr1·ariar!o, rir r.lat• ;lll
tlnmnnto .ao projr.clo, l'elàtivo á consi.J•ucr.ão llr' r.3~~s 
mcdianto um conjunct.o do -concliçõcs c 1'ayõrcs cstitltJlnrlils na 
poLirão dp Sr. Joúo Maria da SiJ~·a Junior. 

O rlotmmcnl.o rí o soguinlc: 
. ' . 

dtlnslolarlo do ·Cu !lo do · 'l'rnbalho, · 20 de llcicmhro rlo 
ÚJ:!O. . . . . 

«0 Cul!.n rio 'l'rnhalho, associado á ncligiün da Ilumani.:. 
dado, illuminará· o .futuro), - Hool;. 

Ji.Ú.-:mo.' SI'. Dr. Irinrm de. hlol\o Mnchauc\ D. D. ó Jlrc-
clai'O Scnarlm· da Hcpublica. . ' , 
' . Jlospcitosas Ralldaçõcs om nome do Apostolado do Cu !ln· 
do .'l'mbalho: . · 

Com a ult,;t vcncracão c o acaLamr.nl.o qLJc nos merece a 
sna ·illu~il'r' po;;o;ôa, vetilw. rltll num e rio \Apostolado, perJ:iJ• a nt
tonoão rio V. Ex. rolativamcnt.o :'t tm·rivcl el'ise cm qne ~o· 
dr>hilln a cln,;;r IJ·nbnlhadol'l\ poln · falt.n. riu hnbit.ncücs, viiill.l 

(') Jllno, foi reyislo pr.lQ ormlor; 

I ,, 

I 

• 

• 



585, 

-que o p!'Oblcma p'órlo ser resolvi rio pela inicial iva !1 influencia 
do sua rcspeitavol :pessõa no ;.seio elo dout.o •Senado. )Nem 
será cm vão que o ~nost.ola.do appell~ para V. Ex., .afim do 
que lonha·nma. solnoao prompl.a o projcct.o rio no~so digno .pa-
L!'Jcin; o Sr .. Joilo Maria ela Silva ;runior, .. Projcclo osso que rc
Hnlvc a sitnnriío com vnnf.ag·en.' para o '.J.'hcsouro Nacional. c 
([III! iJill))entc· depcntlr de um c~l'oroo. ma>\culo e .palriiot:CcrJ 
rmra · sm• ~pprovarlo; e cs~l\ c~inr~o, .r~l:í bem claro, que scr:í. 
PXCl'I'ÍCiO !lO!' v. Ex. para a fclicidoclc rio).~ m.oclosl.os non1ens 
rl•> trabalho. 

O pro jccl.o ~c acha no Senado. ílcsdc 1 OJ 21 no Sfi\in ria 
Comn1issão de Financns. sem solução. 

· O mesmo pro jccl.o nr.aha ele oi.H' :lpprovarlo pelo ·Conselho 
.Municipal .. porém,' r.xtrn;;iYo ;;rlnwntc aos fnnccionarios c ope-
rarias .da Prefeitura. · 

IJéunpr-ehende V •. Ex. que a falt:1 dP. casas rJ.,I.ú dand'o togar 
nri aüg'mcnto c .cxcessivn dos alugueis, o qual absorve qunsi 
forJo n salm·in dos oper•aJ•io~, t.cnclo ellcs.r[lJe J•cdnzir a 3na ali-
mentação, j:\ escassa. · 

Será, '!POiR, o maior scrvico fjllC v. Ex., prestar;í áquellcs 
rp1~ desdfl muito são beneficiados_.pelas. mr.dulas o outros ac!nst 
rio V. Ex. no •Congresso o no mow socu1l em que tem 11 malDI' 
e.-:1 ima· o a mni~ elevada ·.consirlcrar.iio. ' · 

Termino r(lif.orando a V. Ex. ãs homenagens do elevado 
nprcco c da alia estima do Apost.olado, com os agradecimentos 
rlos Soldados do Lahor· · J)C]o.:; r.liJ1cetnrc;; Franciscri Juvencio 
Saildock de S;l. Dir·.oct.or-Som•r•im;in .. Tnsé T~nacio Le::tl, Syndieo, 
,lofío Hibci.ro Gnnws. a'isneind".» . · 

'J'enlln aqui ''III miin;; cliVtol's(,, ahaixn assi;:mados que vou 
Jri1', para que fiquem consl.anrJo doH :1.nnaes, como muitos ·cin-
tro;; quo, desta tribuna, tenho lido. · ' .· 
· · « Exmo. SI'. Senador. Dr. 'h•inrm· l\lachudo. 

Funccionarios da. Directorin de Esta!Jiit.ica Commercinl. 
as,;:ohcrbaclo~ com ns difl'iculdaclcs tremendas augmcntaclas 

. quasí que diariamente com o encaredmcnto r.lo custo da vida. 
.~npplicain, agradecidos a. protec~ão rlo V. Ex. Jlara o brcvn 
t)twaminhar c ·prompl.o rlesembarn~o prla (]amara dos Depu-. 
l.nd.o~. elo· projecto n .•. 121, que trata de conRI.rucoões de cnsa~. 
ficando desde já ·perihomdos por mais este Vil~ioso auxilio 
l'{i'11' RrJ vem J•r:~infr U(ls r.sforços Jll'rsUmosos junto ao Senndll 
Jo'rdrrnl\ · · · 

ca .. pilal Federal, ·J5 de outubro de :l92f. ·- Hem•ique Mf
WiJn de Sou:a Campos •. - 11. lim•field. - Antonio da S'il1Jfl 
71nrlw. - OsC(rl' da G1•aça. Faonndes. - Albm·tn dr. A.raujo 
llan(l'!! Filho; - Ad1•iano Prmtl?.~. -· Jo1ío Lopes da S'il:va. IA-

- 'Ida. ---, Albm•to de Mattos. - Pedro Linhm•es. - Lucirmri 
JJ,mr·ique 11.-ccla.. - .4l·thu; Cunha. - C. Jo·up:- Gtti da Ro
.r!w.. -- Tkmna: Rczende . . -· Antonio Uarque.ç Fm"nancleN. 
- Mrmor.l do Nascimento Jlfcs(/uitn. - Adriano Joaquim Fm·~ 
·•·r.r1'n Ennes. .- Miou.el. Souto. - Hilm·io Coelho .. - Josá· 
Pdmntn. ~ .4rlnlplw os·crl1'_ dn .4mm·al, Om.erli•a. - Cm•lo,,j 
lm.luu1.W/I.y. ·- Mn.Timo Pc1•ei1:n. - Octavio Ribei1'fl. - Gr.-

• tu li o Cn.m.pos. - ;lntoni.•l Femanrles de Souza. - Cm•los }ili-
1'mu/n. rlr• Sou~n. Lrmn. - Oscm• B11fl1'f[!W da Grm1a •. - . . Ti'1'fl11-

. • t:i,,·t~h !. . Bc:c1'1'a. - .! oüo Pm•rira Perto. - llf'1'1Wrl i F1•n(la .. 
-- Brml!rlitfo Lr.nl, -· Valc1•in Cor:/.ho Jlodrl(Ju.r..~. -. Atlolp/w 
O. de iUerfei1•os. - Osenr dr! Souza iVr'1'C·'' .. - Cm·los Cnelho .. 
,,..;... Antonio R, do.~ Sa·ntos Filho. - ;ll '· Colulino lli~JI'a, - Al.-
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(rf!ilo da. Fon:~cca Bmoa. - TacUo A. da Cos"ta. _: Rau~ Cm·
lo.~ da Gamara .. - Francisco Ramo,ç da Roch.a. _.:.. Manocll. 
f::eitc Lobo,. - José Fe1'1'cira d_os San~os. - José Francisco 
un. Costa Son:a. - .tilf1'1!Clo Brtlf.o.~ . · · 

O soaundo abaixo assig·nado •! rlos funPcion::trios •o ope
J•arios 1!-as nl'rícinas do: Engenho de Dentro da Est~racl~ 'dn 
:Ferro Centl'al elo Brasil e mais o t.clcgramma· rla DirecLoria 
<ln Apostolado rio Cnlto rio· '.l'rabalho, u mim lb·igidos, .virão 
pnhl icados ao pé do meu discurso. · · · 

liJas, Sr.. Presidente, sabe a Casa que cll apresentei o 
menciOnado proJecto n. 120, de '1020, por solicitação do opc
J•ariar[o o do. fnnccionalismo desta <Jidadc .. E muitas adhcsões, 
OI'Ítllúlns dos Estados, ainda vieram apoia L o. ·· Ellc t.ransi

. f.ou nor esl.a Casa, soffreu uma' emenda, manr111l1do suJeitar· 
:'i conclJI'l'Cn,cía, publica, emenda salutar à qull. d,)i mctr apoio 
nu Com missão, tendo-se. nella estatuido que o J'CLIUerontc go
~nrín, em igualdade de condições, do direito ele opção. Assim 
Rahíu daqui o pro,iecto para a outra Casa onde foi approva
clo, r. af'innl. depois sanccionndo. , · . · 

Niio havendo o Governo da llepublica rc:(ulamenLado a. 
lr.i, nllcgnndo duvidas n chicana~, insignif-icante~ aliás, o t:e
qnoronlo rcclatnl'lU novamente do Sr.nndo n a esse. respetl(l 
o honrado Sr. Senador .reronymo Monteiro formulou, então. 
nm. Jllli'Oéel' e projecto 'resolvendo as duvidas. O parecer o 
pro,iecLo foram snbscrípt.os pela Commissão e~te anno, IHI 
dias, c apezar dos repetidos pedidas do urgcncia, do honrado 
:::;, .. Senador Paulo de Front.in terem sido negarlos, o honra
elo Pmsidcnf,e. desta Casa, at.tendcndo á solicit.::tr.iin da hancada 
rlo Disl.t•ícf.o . Federa] .. incluin na ordem do dia o pro,iocl.o 
n. 80, ·deste anno. 

Precisamos ag·ora dJn• "andamento- uns 'nü;;,os 't,rubalho~. 
mas ha um I:r;lmbolhn no camin•ho, que é o oh~taculo ao en- . 
cerramento de tantas matcrias de interess:J c importuncia. 
Enh'elanto, crr.ío qnc as cousas se oncaminh.1m bem pura que o,· 
boi, que çst.ava mt linha, boi que já mot•J•cu, seja devidamcnle 
ref.irado, pois Só desse modo sérenaríío as on:Ias ·revoltas. 
os von Los se apazig·uarão c a calma. tornar(t, a'pós nocturna 
temj)estade , o sibilantes ycntos. · ' · · . . . 

·Mas, Sr. Presidente, mat.eril]s de grande iniportanria, ·do 
g·randc t~t.iljdadc, t~da~ quantas forem, as medirias pnra so!
vm· n crtse de huh1Laçoes devem mct'ccer nosso ~.pOIO· e ma1s 
T·apiclo andamento, contanto que. 0Uas não !:r..i:ml - .como 
no caso não . são - inconciliflVOis:, .entre si. · . 

Dcsc',io tamhcm, Sr. J)residcnt'e, ,1ít qnn o. pro,iecto qu11 
f.irn a honra de aprosrmlar ncsta:·Cnsâ, suspen',Jendo, por 18 · 
mr.zes os dr.spc,ios, · mrwccr.u n ·asscnLiment.o rla /outra Casa do 
Gongresso, agTacr.dm· dcol.a tribuna ao meu. eminente com

.panl1eiro ,de bancaria, sr.n Yig·m;oso, uut.orizar.lt\ c !.ompro prc- · 
flf.igioso apoio,. apoin qiw foi o Plemonlo dcei~ivn da vict.oria. 

O Sn. P.\t:r.o nr. .Fnol';TJN -· Mu Ú o obl'iQ·nr:k, à V. Ex . 
. O l'll. T!IINEI; M.ICrrAnn - Qnci'O npt'O\',;-:!Ilr·-mn da ocrn· 

siãn pal'n ngTndr.cl't' ig·ualm~nto i\O bcncmtlr·ito Vice-Pl'rst- ' 
d~n!~ d·~~!a C:m1, ::;, .. 8onuclo.t• Anl.nn ío Azcrcclr) a aLI.cncão c " • 
r.nrinho r·~m rp•e acnrliu ao ll1Cil nppelln.' 

,• · .. I·l_nH•Jif!r. sírio, com SOI'PI'e~a. rlel'rúbatla a JWnpusiçrío vin-
da da 011 t J'O Ca.,a do Congr·c~•so, na qual se. convcrUa cm qrd i · 
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nario o CllrS·• fia acção do despejo p'nra os casos dns noUfica
t'Õas, qu~ l<mft, tinham imprcr•sionado a impr(lnsa, o publico I) 

os Sr•:J. l:!cr.~rlnrr.>.· - pr•oc.m•,J;, na manhã sogu intc,. o eminonl o 
Sr.nador per ~l:ülo Gr·o~so, Sr. Antonio Azct•cdo, cxpuz-lhc do
viflnnwrll.(' a JJLH,sl.üo, m·o~Lr·ei-llte as diversas formulas ullt•-

' .fJI.adas cm lodos OS fJ3Í7.0S, par:.:t a SOI\!Ção ,itll'Ídica C ccono,miea 
· v:r1 qu%Li:n fazendo-lho ver ainda que, 110 caso, prccisavamos 

rlc lllll[l' solução jurídica, coni, o caracter de .emergcncüt, de
vido á ~i!.n::t•.:·ITo, premente o ung·ustiosa. Assim, .Lambem cr•L 
nccess:ll':a a upprovacüo rapida do projecto quo ou havia 
aprn~ctúld•> ;)n Senado r. que tinha· ficado om estudos na Com
missão du LPgislac;ão e Jr1HLiça do. Senado. O honrado SenadCl:" 
t·.eceiLou a idlla da solu~ão Jiül' meio da suspensão das ao.ciit.~ 
de rlr!Hpc,ju. 

·O hom•:Hiü 8r. Vicc-Pr~sHJentc dcR;;a CnmmiRsrr.o, Sr. Eu
$t'hio rln Anrlnul<', a quem procurei, com l'rlpidez, prornpt.id:iu 
e boa vonlnde, E(l cnt.r•egon idr:Rdc Jogo á lal'cí'a. · · 

I . 

. Gr·n•l1lús frmm as dil'l'iculdudes que t.rvcmos n vrncer·, mas 
r~. r.fl'ieienln, lrri!Jil o compclenlc int.rwvenoã.o rlo nosso i!ltJRI.ri! 
collo!4u dc-u os noelhorcs ro:>ultarlos; 

Qur.ro, pois, n~n·arJccep desta tribuna uos Srs. Sonndorc~ 
· l•anlo .lo li'I'Cm!in·, Antonin Azcredo o Enscbio do Andrndc t' 

gr•nnclr. sr.Pvi~o CJUO prr.st.araril :'t pnpnlaoüo ficsla Capital. 
0 Sn. EVSFBIO DE ANilH.IDlc - Apenas Clll1lPl'Í .com o meu 

!l úYCI'. . 

O Sn. ImNl>U MM:HADO - Quero lambem ·dos la tribu11a 
c•sl.cndc,· ,,_,s metJS a,gradccirnonlos ao · Dcpulnrlo Sr. Antonio, 
)'cniclo. fJllC, 11:1 onlr·a Casa {Ir, Congresso, tomou granclo cmP•'. 
nho c Ji~OI! o 1rnior inlercss'J í1 solução, do prüblcma . 

. _- Si, U:J nnnr.: af.razudo, t.ive, como tarnbem no anuo ·passado. 
IJils!.a mc;:ma qncst.ão, clivcrgcncia com o honrado Senador .81·. 
l~Mc~bin ele Anclrarle: si, então, t.anl.as ,vezes pt'!c,jam'os em tor
no de pri!:~;irJiO:' uiffcrc1ltc8, afinal S. 'Ex. tevt> a lealdndr rlo · 
l.llZUl', r.m plenn Commissüo,· que.· roconhcc!a quo melhor· 
fôrn tc:·-sc àr;~clr Jogo aclopt.ndc n solução que propuz, o anno 
passado, po:s. desse modo, ter-se-hiu evitado o erro praticado' 
pcla Ca:r.n:•:•. i'los Depu lados. . . -

. O Srl . .F;usmJJél o r. A~Dfio\01( -. O erro· essencial foi exa" 
c! nmr.nlo cs.,t:: a rc,ieiçiío pela Camnm da emrncla elo Senarlo. 

' O 81\. ]HlliF.L' J\ÜCRIOO - ••• elo onde resulton o pr,et.cxto 
fJUl'll :1 t!hi~nnn ... 

o .8n. EvsJmJo 01~ ANLliLIOE -·A !lo indo .. 
·0 ~11. JIIINinl' l\LICtHDO - ••• O para a fl'illldC na Íll• 

··tor·pretr"r'iío dn lei approvaclu. ' 
. Ma~,' \•)~n qnc t;, l~x .. rcconhccr.u que :!S . necessidades 

pnblicn;; e:.::;·:nm uma .. prompf.u solt!•;iio pul'a o problo~lll, 
dnsdc ·que l.cvc ,conhccJmr.nt.o, pelas lllnumoras recln~naçucs 
que chegaram dn•ecl.a c pessoalmente ao seu conheCJmcnt.o, 
t'ni ·S.l~x., desde fo[:lo, se nllinr ~os interesses das rno.ssus·da 
populr.cã(l da CapiLal, pou~c. seu Lalcnto,, u sua eompelenciu, 
a snn Icaldndc. o n sua derlrcuçüo ao sorvJCO cln. boa causa. . 

o Sn. PAtlLO Dll Fn(INTH>. - l\Iuil(l bom •. 
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5SS , ' ANNAES no SENADO 

' . 
O. Sn. JniNEU MACHADO - Eu não teria trium:phaclo . se , 

não fosi;c.: o esforço dccisi vu, esc:arecido c sempre respeita~ 
vcl nessa Casa, àos benemcril.os Senadores Srs. iPàulo o! 
Frnntin cAn Lonio Ar.ei:edo.. . · · 

I 

O ·Sn. PAULn 1m FnoN'riN - Muito obrigado a V. Ex. 
··O Rn. lll!NBU MACHADO _:_ ••• os qua~s me ampa·r·nrani' 

nnl'la 'campanha, fJJ•cslanw~· um gTandc scr·viço {t ordem cnn~ 
~titnc:ional, aos prhwiJ)ios dé justi~\n, social r. aos compro
rniRsnR fJUC a ftiepublica tomou para com () poyo. G pura com 
n c:ivilizncão americana. 

· Sr. Presidente, eu dcsr .. jaria ainda desta tribuna, ren
der homenagem ao Sr. Dopulado Gonçalves Maia, •que, des~ 
do n primeiro momenlo, se empenhou pela boa solução, la. 
vrnndo um parecer ··que desde logo . abriu uma ·Profunda bre~ 
cha nos int.crcsseH cgoisticn~ que se oppunham a essa solu~ 
r,fio profundamente justa e humana. Rendo cgualmento ho .. 
menagem ao !aLento dos'Srs. Deputados João Elysio c Heitor 
r.Jp Souza, os quaes, com os Sr s, Gonçalves Maia e Antonio !)e
nino, fornrn os paladinos ela boa causa na o.utra Casa de 

· C:nngreRso. · ' . 
ERI.ou convencido, Sr·.. Presidenle, de ·quo o JWO\jccl.o 

niín deixará. do ser approva<lo ·hoje, se ainda .não o foi hon~ 
lPm, :i noite, em terceira discussão,· nn outra Casa de Con~ 
f\'l'CSSD, .. 

· Druqui, dcsla tribuna, nc~te eer;Lezn, estendo os meu~ 
agTadecirncntos {L maioria rlo Senado, que nfinal ouvm as 
mzões e:\'pondidas nus. minhas nruçi)r.s c com e !las se .com~ · 
formou, no seu eni.J•anhado .. nmor á Jusliça c nns seus res:
peil.os aós principias republicanos, nos seus deveres para 
com a sociedade, ao Senado, que mais de m\ía vez !.cm dado 
o seu assentimento a medidas ilispirartas pelos mais adian~ 
lados pr,incipios. 

Qnero estender, cgualmentc, · esses· ag1•adecimentos {~ 
C:nmara, certo. de· que ella . ho.ie ultimará o seu. voto, libcr-· 
lanrlo os ameaçados nesL~ dia em que a humanidade agita , 

' rri1 nlvoror:o os brar,os para o cí•n, buscando na sua luz, o 
na snn sor•cnidarJe >Ó espectac·ulo do belleza, c .uma lição de 
gl'Oilflrza, · . 

Natal 1 Natal I Dia de jubilo e de sa~üa·s emoçõeR pnl'a 
n~ rrwar;üfls clwist.ãos, que elle soja· tambmn- hoje nr.stu Casa 
11m tlin dn par., com a ccrleza de' quo cessa um g·ranrln pl)r·igo, 
r uma gJ•amln I\111BnCa, com o arredarmos ela ordem elos nosso~ ' 

· tr·uhalhos o motivo r,lo irritação; enpaz ele tomar inSl'llni'nvni~, 
crnno i'ln l'ucto insoparaveis tornou, elofinHivamonlc, os .advor~ · 
sarios qur, nc~te campo, polclia-vam por principias tão div.et•sos. 

Que o Na!.al, no dia de hoje,· roprcsen!.e .nesta ',ansa o 
JHlpr.l ria pomba da 1\lliança, annunciando que cessou:, ·.paJ•a a3 
eonscicncias. J'opublicanas, de tantos mol.ivos que a· afl'!igcm,. 
rlc I an!.as causas que a enlutam, ao lilonoH) -uma dclhts, nn 

· · nrnnos ussa amear.·u que se contém em 11111 'pl'O.iecto qm a nrís 
nnlr·os rrpugna ... 

0-Srt. Pww 1m Fll0:S1'IN-,-Pr.co a palawn. 
O i:)It. IlliNrm M•ACHAno - • , , rlolcrminamlo-nos o dnvl'l' 

dn pr!lr!,jnr·rnoR e de eomhalermns alr\ n ullimn rsl\orr;o, al.r! a 
ullil.~1tl enf!l'gia, impugn!l!!dP. mer.)jrlns. rJnr. pnrr~eQm urna nl'fil'~ , 

I 



SESS,i.O E:\I 25 bE b!lZll~!Dt\0 DE i\)22 .. 'ssg 

;.nariio <ln lt\\·oin•;iiu, rln t•ei.Pn~t·ada•.::io, de reg·t·e:;sn:. crn 111111i 
· ,:po\:a e!ll llli'J u liutnauidade cawinlw, a p~s:;o,.; lau .hll'/:o"!}:i, 
1úo :q:,i;.;anl.tu.h;, tmr·u rlia~ mDilWl'l'~, dD ntatot• Lt·atH!Utlllil.tri•J, 
L! e ma i,; serena ,iu~Lit.:a, t.lu ,iu:;Li~a mais humana c ntats ~o~; tal. 

,nu c o· Senhor baixe seu:; ui h o:;· sobre nossa. Pa\,J'JU, ':'' 
!\ia de 11\1J:ic c que u suhedot•ia .t.livina -' quct·o respum\er aH 
]Jalavra~:~ do.' homado S!!nador St'. Alvaro' de Uarvalho.-. na .sua 

.. inl'inita mi\;ct·icordiu, inspil'c aos nossos homens lJOlilwos wc-
ti idas liLerúes {!e, conciliação., 

Ha tnnto que fazer l · 
O Sn. Soo1111~~ nos SAN'l'OS- Apoiado. 
O Sn.· IRJNEU 1\L\CIT.\DO - As· garantias ]JU!J!ie~s. aind~ 

e ti tão suspensas; s{, se l'alla em odio~ c em pertiegui.'·'o'.lH; ;;1! 
~u falia om p1·ocessos, cm vez de J~cnsarmo~ em·atuntill.!u; :;u ·· o 

. :;,J . .falia no curcm•n, quando a .Palrm n'cccss!l.a do- hra~o ltvn 
de lodos os seus filhos; s6 se falia cm arroba tal' ao Parla
mento membros que o i!lustram c que o hon!'am, . .li!íaüo:; uu 
regímen pelos nomes mais caros á democracia c tí ltbenlutlo 
naciunal-1\faeodo Soares c Mario Hermes; só se l'alla elll 

. nl.l.rmlndos contra 'O .direito do povo, c contra a autonomia dos 
· Bslat.los. · · 

. Por que' 1illo ha· de cessar o regi!Iicn de suspensão de ga-: 
rautias ·? · · · · 

Por qnc não ha i.Je· vir a amnistia ? 
Por que não se lm do pu r termo ás pr!J'i;cgu )c<ies ao~ 

Jnt~nlüt·os llo .Paí·lamcnl.o, que combalem a bõa causa da oppo-:
si•.::lo, !Aio necessaria ao poYo, tal como para o homem rí o ut· ..• 
que c li c. respira ? . . ~ , · 

Por que não t·osliluirmos ao paiz a scgut·an~a de flUC a 
H.t~pnlllica não 1:. uma ficoüo - mentira· ignobil o aviltanl.e 'I 
Por que não llavemos de affü·mar ao' 1)aiz, que não estamoH 
et1l' \'cspet·as de um monstruoso attentado contra a 'imtonomia 
dn Estado ·do Ilio t.lc .Janeiro, para arrebatar o mandato a um 
dos mais illusl.res 1'ilhos deste ·naiz, o Sr. Raul Fel'!landt!l', 
cujo nome .it\ transpôz as nossas fronteiras? 

Por que não hão de, os membros da maioria, cnvidar l.t,du 
a. intcl!ig·encla c todos os esforços para a obra de. coUu6o

. m~ãn commum, ele que tanto necessitamos, afim de pormo; 
formos ao dosc·alabro, á ruinn, afim de reconstruirmos o crli-
1'icio que desmoronou ? • · · . · . 

Si a .reconstruccão dns finanças, si a rcc.onsLHnitJÜo eco
no mica t.le um paiz, não póde coexistir senão com a mui> . 
absoluta ·oxisteneia de todas as g·aranl.iàs e de todas a~ liber
dades, porqun não havemos de chamat', dentro· da I ibOJ•dade, 
den\.ro do tlli./as ·as g-arantias, os vencidos c os antig'Os mnm
hyos ria mi_noÍ'ill; a ·durem toclo o o·srot•ço ele sua alma pal.t•io-
1 wu, as. extg·cnctas communs ela patria qucricln? . 
. Que o rliu do Nula! p·ossa ac.cordat• nos coJ'a!'Õcs, ai11rla 
c;!wios de uclin, os bons s~n~imenf.os de humanidade pura nuo 
.1}1 eom~cem lodos os brast!en•os, irmanados, no amot· eomnmm 

. a pal.rta, a nl.l!'a de sua t•cconslituição. (Nttilo bem; rntâlo 
IN.'I/1.' ) ~ 

,, llOCUMI~:\'.I'Il~ Llil'O~ pgJ.O Sll. Sl>NAIJI.lll ltliN!W MACHADO 

l~XIJio, :'ir. Sena<10t: Dt·. I!'incu l\lachado- :Funccionario3 
t.la DiJ·ccluria de Estntistica Commercial, assoberbados com UR 
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difficuldades tremendas augmenladas quasi que diariam.enle 
com 0 encarecimento do cuHio da v1da, ~uppliçam, agrad€Kados, 
a protecção ue V. Ex. pam o breve encummh.at: c prom~,lo 
rJesemhararo rwla Gamara àos Deput.urlos, do pi o.Jcclo n. 1 .. 1, 
que tr;tl.a de con~lrUc1;ões de ·casa~, fieando desde já p_enho
rados JlOI' mais este v~.liosn ·auxiliO que. se vem ,I'ULIUII' 1~os 
f!Sl'or~~os pras limosos feitos por V. Ex. Junto· do Senado· l! c- . 
de mi.' 

Capilàl Federal, 15 Jo ouLulJI'v do:; 1921. - HcnritJUI: Mi
l.iliio de Souza Carnpos. -· R. IJ.m•fielcl. - Antonio da Silva 
Jloclt.a. - Oscm· ela G1·aça Faaundcs. -. Alberto de .4.1'au:io 
JlaWJI'l FiLho.- At.ll"iano Poúlt:.~.- .Toão Lopes da Silva L'ilua. 
-· ÁÍbc1·1o tle Jlattus. - Pcd1·o Pinto . . - Luciano Hcm•iquc 
Jlcdes . . - Ai'thU'I:· Cunha. - O. Lcntl'O, -JosÇ da Rocha.
:I'Jwn~az nezendc. · -. Antonio lllarques Ft;-rnancles. - Manuel 
do Nascimento llfeiquita.- Adriano Joaquim Ferreira Enncs · · 
- llliaucl Som·li. - II. lllm"io Coelho. - Josá Peixoto. -
Adolpho Oscar do Amaml Guedes .. - Ca1•lo.~ bnbassahy. -!lia- · 
:vimo 'Pm·eira.- Octavio Ribeiro. - Getulio Campos .. - Auto 
1'hornpson. - Carlos, Miranda de Souza Go'/ll/es. -. Os1mal' . 

· JJuarque de GusmiíÇl. -Francisco Lah1• Rezcndc. -João Pc
l'c·irá Pato. - Ernani Fl'a(fa. - Benedicto .Ltfàl. · - Valeria 
Coelho Roclriaues. - Adolp/t.o C. de Mendonça. ~ Oscar Souza . 
,\'uvas. ~ Cm· los Coelho. - Antonio Jl. Santos Filho. -JJ. · 
Catulino Riem. -. Al{!·edo da Fonseca Braaa.- TaCito A. da 
Costa. - Raul Ca1•los da Gamara. - F7'UilC'isco Ramos da 
Rocha. - Manoel Leite Lobo. -José Fen•eira dos Santos.

.;os é Pmncisco da ,Costa e Sou.:u. -. Al(1•edo B1•ittó. 
. l\f•eyer, :15-'- Os operarias das officinas. do Engenho de 

· Dentro, da ·Estrada ·de Ferro Central do Brasil, angustiados 
pela demora da approvaçãó ·do projecto n. 121, de ·1920, con
finn1 no· seu denodado e · conslant.e apoio ao dito projecto 
afim de que consigam solução da grave . crise por que ora 

:passam. -Leopoldo .Alves Feitosa. -Joaquim Alves da SiLva. 
- Demet1·io Coutinho de. Car1mlha1!S. - Luiz. Zachar:ias de · 
Mel/o Spence .. -·Lu i: VictoJ•io ela GanUt. - Antonio Uanoel 
:l'eixcil'a de Carvalho.-· · ;lulenor Dit1s ele Almeida. -Manoel 
Francisco de Queiroz. · · .. 
· · Rio, 'i li -Directores do 'Apostolado. cullo trabalho agra
decem respeitosamente V. Ex. acção mcriloria projecto 121 
pedcri1.bons officios influencia junto seus pares sol'uciio ur
gente meSf!lO p~o.icclo. estar preJudicado projecto·· inquilinato. 
J~sperum amda 1ll ustre pessôa V. Ex; combala ·:emendas con ... 

. traria solucão miseria social existente nossa ·querida. natria, 
1m ,i o povo saberá ser reconhecido. Saudações-felicitações. -
Sadock Sá. -J. Leal·. -Abílio Santanna. -J. ·V .. Cunha 

Exmo. Sr. Senador Irineu \\Inchado - Os funccionarios 
e operarias da Imprensa Nacional, abaixo assígnados, solida- ' 
J•ios com o. il\us~re Senadpr defensor dos opprimidos, veem 
Lrazar o seu apo10 ao pro,1ecto por V. Ex. apresentado. sobre .. 
a solu(:iio da angustiosa crise d.e habitacões, agradecendo 

· ·'> de~ de já,· a benefiea c rfficaz intervenção que V. Ex. houvn 
por Len:- l'a~e.r junto do ~~nado. Outrosirn; appellam para este 
Hnlular auxilio por occas!llo de sua. passagem pela Gamara dos 
Deputados, afim de que com o seu mais rapido andamento, 
~g \l'a!!Sfox:mo em realidade, ainda, qura:ntc esse e:-:;eróicio •. =. 

I 
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Lu i: Alves Villela. - Lu i~ tlnluuio da Silva .. -..,. Durval R o· 
.~adu. - Ernesto Reis. -Alvaro dn MaUus Jlodriaucs. - .1vc·. 
Uno IJ. da Sil·va. -F.mneisco Vicitas Duarte. -José J>crciru 
Guimarães .. - José lo! m•t-ins Per•eil•a. - Candido Linihwn. -
Guilherme Cunha. - S.alvatlor Parisi Junior. '- Janacio de·. 
Aflwedo Neves .. - P'i1'utino Ga1·cia. - Adolpho J·ulio Jltuhle
lhaler, - Alvaro Pcrnandcs Machado . . - Graciliano Dias drt 
Jlucha . . ·- Antenur Ga1•cia ele lolello. - Jllanoel J-ucio C. da 
SU·va. -· João. de 1tlm·aes Proença. -Sebastião Custodio Lu;;. 
- Alfredo, Gom,es dos .Srmtos. - Henrique .de lt:(oura Gari· 

· çalves .. -Jorio Ga.br·iel Cabr·al. -. .Torio Dum·te Coelho. -Lu·i: 
G; Bar•bosa.- B-ra:. .Martins Yianua.-Lui: Depine .-Octavio · 

· Leonidio dos Santos Lima. -Fr·ancisco Xavier Pires. -Cleo
hnlo. Fernando da Rocha . . - Jotio Ribeiro Paes. - Reynaldu 
1'heodor·o Cabr·al. -. LucaB Boitcu:c. - Octavio Gon:.aoa Ba·· 
·rifo use. - Alfredo l'ere-ira 1'ellas. -· krtlmr Barcellos. -
Jllanoel Braaa de Ol·iveira. - Alfredo Anoelo. - Luiz José 
Pereira de Carnpos. -· Ot'eaal'io . Loreto Bahia. -·· João De 
Maria. - Mo11sés Lu i: Costa. ;_, Jor•ga de Souza Queiroz. 
- Luiz Bor".wi. - Ju.lio PadUha de Lima. - Jacintho JostJ 
Eit.sebio de Jl(a1'ins, - .Pausto .fu.lio ·de Amujo. - Oetavio 
fia Almeida Bastof. - .Tacintho Lu i: Bar•bosa. - Joúo V a: 

' Saloado,. - Guilhe1'1HC de .. 1zevedo. -José de Assurnpção. -
Isaac Berrw!•des ()ame l/o .. -1 Pedro Cunha Barbosa. - Manoal 
Reis Ban·os. - Fcmar1dcs .Medeiros Corr'êa. - Waldernar 
Teixeir•a de Olivc·ii·a. -· Alber·to Moreira Padr•úo. - .Hygino 
Maria de Lirna. ·- João Benvenuti .. - Henrique., da· Costa, 
Barccllos. - A-rlindo Costa, ..,.. Antonio Martins, Vianna . ...,...., 
Lttiz Al·ocs de Pa·iva. - Antcnor Jlltti•io Peixoto. - Af(onso 
llodriyues da J•'onseca. ,. - krmando Caldas Scr•aio. - Oro. 
zirnbo Gomes Bar·cellos. -Jlla.noel Pinheiro ele 1lolendonça. -
.Hva·ro da Costa. -Eucl·ydes Jfarti-ns Vianna. -José Pinheú·o . 
.li achado Sobrinlw. - Manocl Luiz Machado Júnior•. - Agos· 
tinho Domht(f·ues dos Santos. - Clclo Antonio de Oliveira.-· 
·Paladino A.IJI'eu da Silva. - Esequ.iel Gomes dos Santos. .. .• 

r llitiny Santos Coelho' . ..,.- 0'/:tavio F-rança de Sou:a Novaú.-
lnnocencio 'Antonio 'd« Silva. - Pornpilio. Ccsm· llainos. --

, Constantino Dominoo.~ .Varinhà.-Francisco Antonio da Silim. 
- Clodoaldo Fiandrini. - .-Durval Peixoto. - Ar·thur ,Duarte. 
luaraz Conr•ado dtt.Silva., - Alfredo Miguel Con·ti.a. - Al[rcd11 
Gonçalves dos Santos. - Raul Frallon. - Cele.~tino Manvr:l 
ria Co.~ta. -· A(fonso Pereira da Silva e.·-sou:.a, - Hem~iqlll! 
Dorméa. - Ant·onio João de· Souza Breves. - Joúo Pinto 
Vela.~co. '- Cw·los Vogeler. - OctaciUo Moreira Sampa·io. -
Paulo Cru:: r.· Silva. -Sab·ino de: Oliveir•a c Silva. - Lui:; Du-
1'inrt. - Mth.ur ·dos· Santos. - Rodolpho Manoel Borges. -
Guilhm•me Hém•itf1IC da Silva. - Helcodor•o Mendes dos Pl~a-

. · zei'CS. - Al{'redo Soare,ç de 1..-ima. - .1l{l'eclo Pimentel Perci·1•a. 
-Fernando Francisco de Oliveira.. - Manoel Fr·ancisc.o tliM 
Sàntns Cm·doso. · -. ltlanoel Af(oizso Pires. -· A1•senio Alva
l'r.noa. - llem•i•)úc Rodriyues de Souz.a. - Francisco Neves, 
-.loaquini Pereira de Aq·uino. - Joaquim .4.nton:io 11la!•lil!s ' 
J>ar•cira .. - Mar•ccliann Aurtusto dos Santos.- Apr•iaio Cor
dqi1•o de Amujo. -. D,ialma Barrosn Pimentel. - João Pi~
dadc Xavie1'. -·Castilho Lcu:ornlia. - LaucleUnn Eloy do NrJ.l
cirncnl'o -. Maciel Bento da Sil·va Ncr·1t. - Hermouenes Mrm. 
f!c~ ela Ç~~tq.. -. Sylvio Çardo~o: - Sega§fião Dominu,o~ ªi!Y!!! 
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. ..:. José Dom.illrtliCS rlu 0/inr:im. - i\',:sl.m· Gu.im.o:l'âcs. -.-tl!:
:nmrlt'illu ./Ja.J•lis/.11 :YcJW1111/Cr'll"· - Clruuliolllrl' Lo1!1'CIIr:o 1'1 ... 
nhâru, - l!u.illwnur, An(Jlculu. - Tlnm·.irlll.C Perruu·a ValrJ<H. 
·-P1·rwôsr.r• '/'r:rrli(Jlio Pilho. - Antonio lllves Pinto Pcrrniro, 

r-· Mllrciu'llillu Cnr1·r:1a tlu Toledo, '-- .f(>fÍo l'anlu (la Costa· Jli-
Twim.- J111111ur•l P. elos Sarí./.os ./rt'll>io·1·. - Josr! Mlll'udl'Í'IIu lli.s 
8u11lus. - .\'ilo Pe1'1'r:ira l'achoeo. - .l'itlio !lo. Sihwil'l! Co/
tluira. -:l:r/.hul' Euaenin de Alcanlttra Paclwc~. - HeUor JJa/. 
/liduo riu Ponla. - Al1Jc1;/.o F'crl'eim: dr: Mentlon('ll· - Jttanor:1. 
Vit:r:nlr: da. Cunha. - :lnt:onio .fosr! de Mdrellcs.- .foão Frll'll
r:isco dos Santos, - Copsl"anfino Lojies. - A1·1.1w.1' Pcili'O Pm·
?'r:im. - :lnlonio da Costa Concieiro. -· Gnilhm·mc Elisü1rio · 
tln Costa, - (}(tbl-iel de Almeida. - M:irrtwl Sr:nna de Olh;ah·o. 
--·A Z.varo Pereira. - Bcncrlü:to 1J1·arta da. Süva. -. Jllanoe,l 

· · 1\'al!arrn. - . .TosrJ .1'iwarc.~ dás San/. os. - .Tos r! JJiolchini. -
·' JJeni"Írf!lU .Tau me SmUh. '-Prisco rlc' Olh:~irn lloc/w. - O.(rir:-

11101' Li.11Jna. -ltuyusto Alves de. · Olit•rrira. - Or:tar:ilio '"! 
Son:a Bn!iJes .. -· Mousés Antonio Jlendc.Í. - Afiosliulw Vil
flf('rl dr! A.:cvedo. -, G.aUlett. J1Icntlés . . .:.... Hcruani .Tosr! -Ntl.'llt!.<, 

·-- 'l'homttz Plnr.ido ·~·. de Prwias . .....:. PrankUn José da. Sil·vrt. 
-- Clr:mr.ntc Saleedo. - B1·nesto R. P. ·ll'Utm. -- Carlos Col
drrs. - ,{nl'onio dr: Azc·vedo · Gomes. -. Clovis- Cunha ... -
l'1·ocopio Lucio Ribei·ro Russell .. - 1 Jll. Amancio Bm·i·eh·a. -
Antonio Ferreira. de 1J1•ito . ....: Pedro .Ta1mw .de .4.lcncw· iAra
'l'iJlc Sob1·inlw. - .Annibal Pw•ias. ·- José· Catl•am.by. -· A'n
trodo Lucas· dos lle'is. - LatM'o. Y.ieira: da Silva. - J).io(Jo· . 
"\l·nes da Costa.·- Silvino' da Silva Pinto. - .Tosé Mal'tins de 
<Can~po~;. - .José rla. >Silva Tavares. - Octa·IJio Jümeterio dos 
Snntos. - Att(JU.Sto Velloso de Castro. -.Antonio· li'mnciseo 
Pdippe .dos Santos.··- (Juper·tino Gomes de Souza. - Anto
nio de A1•au,io Castro. - Fausto de ~f'i1'(1.nda ., - ·Casiritiro R a-

, 1n.os. - ltfanoel Nunes Cm•i,alheir•a .1 --Gu'ilhcr·me Eliziario tlrt 
!]osta . .,. Manoel de Sou·::a Pinto. - Ca1•los IA. Uachado. ~ 
.lm·ae .Peliciano ~la Costa. - Anton·io Teixeim da Rocha San
tos. ·- Huoo elo Amaral V cr·aueiro. -· A1'11 Senna Franco. -
lla.umnndo R. L. Fl'Uaa. ·-· Gust(tvO Cameil'o. -· Car•lo.~ L4.l
l!e1•to Queil·oz Maia. -Antonio Nicacio. - Antttnes de A1·attjo ' 
Ranacl, Neves .. -· Ale:eanrlre Rod1'Í(Jitcs da ·Matta .. - .Tosr1 
2\'unes ·da Silvn. - :Duiz dos Santos Fiaue'i1•edo. - Jí'1•ancisco 
Not•eira da·Silva.- Joií.o L .. C. Stunuú.- N'ilo José Av!.lna.,, 
- Ft·ancisco Leal. - 'Servulo Franco. - Alberto G. Smith. 
-- Thcophüo de Paula.-' Ismael · C'l!rvello ,C,avalcanti. -
:lfathias Silvm•io de Jesus Filho:- AbiUo Savei1~a de ,liJS!tS .. 
- Hem•ique >S,.Mor•eir•a .. -,- Albe1•lo do Espú•il'o oSànto. - Ni
l!olina Caldas da Cunha. - .. Alcina Delphina · Lou1•eh•o. -. 
Nada Freire Pae.~ Leme •. - Cathm•ina. de. Senna Rod?•'i(ru.'e,ç . 
...:... Cacilda Couto c Mello. -. ,1Jcwia Martins de Bari'OS. - Al'
linlllf, Pai11a. -' Arnbrosina ilfene:e,ç de Pinho Gomes .. - Ju
lieta. Coelho da Costa. - Mm•ia· Lui:a , da Cm:. - 1?/:lf(lin 
..taoslinlw Cm•1•êa .. - Hem•ique Pm•ei?•a Lucas. - .4.d:h~mw·,· 
li'1'r!Uas .. - ./oão .Toa,qu·im. Pinto- dn Silva. - .Mal' i o Albc'l'to N!t
r:lwrlo .. - Rnben. Flo1•ilio. - Arth1w Sallcs. - Gco1'11in.o An- ' 
tnnio Fernandes .. - Adhe1·ba.l k4.u.stin. - Al"isteu, Pc!'c'ir·n· Car
~lrMo. - .4./'/'on,so Cot1•of, - tl1'11mi· ll•inr:u. du Barros. - :A.IJ
,,.nzao tla Silva Donu:s. - Mi:nci'Vino FC1'1'C'ii'U. dos Santos. -
Jla.nocl A.ffon.w Pradcl. - Narc·iso A1·aeu Vici1'1l .. - Nm•1Je1·lr, 
Ç,cu:.lo~ d(l 'S#va., "'- {oüo da IS·ilva lllc.clc.'il·os. ~ Jotío. Co1'.1'.aa ela 

\ 
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'Silva.Amm·al. - A.lvm·o /Araujo da Conceição. -José Borsoi., 
- Djalma Pimental Feijó. - Velplto Baptista de Assis. -:

.. Humberto Saldanha •. - Alexandre de · Aouiar,.,.- Antonio 
, Marcondes.de ,Cast1·o.'..,... Clovis Cunha. -Ernesto Coelho. -

Mirtuel A. dos ·santos. - :lltt(irto Pinto da Silva. - Oldltemaf · 
llabf,, ~ Frtmt:isco ti!L Silva Cubral. -. Euct11des Alves Ba1''
l'eto. - Diouencs .1ntonio da Souza •. ·- Jsaac'da Costa A~
meida. - ;1ntonio.J!:stevüo ·de Castro Se1'(Jio • . - Josd de Arau
jo Bra(la Junia~·,., - Dominoos Bal'thens •. - Lui: Hem•ique 
Carúalltal. - A .. Ribeiro. - Fausto Mendes da SiZva. -· Re
oino 'José de l4.lnteida. - J01.io Lerrws da Silva. - Nactivo. 
Americano L essa. - Nilo· l'él•rcira ·Pacheco. .- Antonio Ma
nocl tle Sant'Anna. - Arlindo Rodrioues J>itta. - Olavo Ma
nMies Bal'l'eto. -:- ;1l{l•cáo VUlarinlto. - Anorelino Pires Do
mingues .. ·- Lafauettc Vallc. - Guilhc1'11UJ Lui:; dos Santos., 
- LaUl'entino Oliveira Azambuja.; ,.:... Clo·uis tle Brito •. -
Francisco de p.aula Oli'veim 'Veado., - Jlanocl do l'lmal·al., 
- illanoel Jc8uino Netto. - Joaqu'im Vieuas •. - 'Alcides ·Lo
pt!S. - Lu i: Cesm• Sarnüo • - E·milio Ce11a1' Rantos. - Her•ma:. 
no Cesar. - José Dias Portuoat. - Octacilio de Souza B1•e.;. 
ves •. -...· Camlido lllil•anqa •. - Roberto T9r:illo., -·José Jlari11 
da Costa. - ~l(l'ctlo Rotlriuues Nune.v ,. -... Aldo Klaes .. - João 
Robe1•to da Silva Cab1•al. - Jorge. Fc!'l'eira de Oli·vei1•a .. , .
Edual·do de Carvalho Nobrcua • ....:. A.ttilio da· Silva lfeia.,-
I oão Andrade., · · 

··' 
O Sr.- Paulo de .Fro2ítin -· Pef:,o a palavra, . 

, I 

O St•', Presidente - Tem _c palavra o nob1·e ·Senador, 

· · O .Sr. Paulo .de Frontin (*·) --.Sr. Presidente, pedi a pala·• 
vta para faze!', primeiro, uma communicacão, que me foi soli~ · 
.citada ·pelo meu íllusll·e .amigo, o hom·udo Senador :pelo Dis. 
tricto ·Federal, cujo .nome peço venia para- declinar, Dr. Sam. 
pu:io Corrêa, a de que, por motivo de .)nolestia não pode com. 
parecer ú .sessão do Senado. . 

,Q. Sn. PIIESIDllNTE- À •IIIeza fica inteirada. 
' . ' •' . " . . 

O Sn. P,\Ur,o DE l!~noNTIN - ;:F1eita-esla oommunlcacão, · vou 
aproveitar a· hora do oxpodionte 'para examinar a situação, em 
que nos achamos cm relat;ão á ml!llcria, que tem de ser resoJ. 
vida pelo Stmad'O. · , . . . · · 

V. Ex. · Sr. Presidente, sabe ,q.ue''o orcamcnl.o da Fazenda 
ainda não.tios foi .remetLido, pois. ipcudc .na outt•a casa de dis~ 
.c.us8iio c votaciíci. Enl•t•.el:anto, jú está· nn: ot•dcm do dia do Se-
nado a lei da tRJecoita. · · · 

"Só devem ·ser pedidos novos saérlfioios ao . ron!t•ibuinla, 
·.quando, estudada a lei da Hcccila, chcosa~sc á cot!clusão, de que 
seu prod~cto p_o~o fa~Cl' face ÚS despezas or_dinarlllS QUe COl'l'Cm 
pulos Vlll'lOS lllmistcrtos. · 1 · 

. Ot·a· esse estudo não é possi.vel sem um confronto com o o r~ 
. r,:amenLo da .Fazllmla. Nes!.e. orçamento figura o serviço .dç ju~os 
'e umortiza~ão, da ttossa dmda externa c tnmbom o. d!l diVIda m~ 
terna, Desse mesmo _&rcnmeuto pendem de dcmsao ulgurnaa 

( •) · Nüo foi rcvisLo pelo orador. 
S. - ·yol. XI 

, .. 
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quesl.íies das mais imporlanles COlllü se,ja a alterU:(;ií.O da íil'dpOstri 
da tabella "Lym", affeclanrl•J os Ycncimcnlos do funccionulismcr 
JJUblico. · . · · 

.Seria, p~,i~. tla maxinw. convct~icncia,. apm do lJUO podes~ · 
scmus discuttr o areamento do. Recmta, gue dlspD'zessemos de Lo
uns os elementos relativos· á Despeza. Infelizmente isso não se 
cltí; ao contrari'o, upe~ar da obstr.uqt;ão feita á lei de imprens_n, 
os mumbros do Senado, quo toruat·am parte nesta campanha, nao 
perturbaram nem prejudicaram, de fórma alguma o andamento 
dos varios Ol'l\amentos. · ' 

lHa dias,· estão na Commissão de Fina~cas, _dependendo 
apenas de parecer ~obre as emendas .cm 3' d1~cussuo, os orca~ 
lllontos do Iritcrior, rlo Ext.eriOI;, da Marinha, da •Guerra, fnl
tando apenas dos qtic .. se acham no Senado. ·o da. AgricuiLLira, · 
í:{u!l acredito ficará. com sna discussão hoje terminada depois 
de êoncluidas as ponrlcr·a~õcs.tque hontem encetei e do discurso· 
para o .qual cst.:í insc·riptll o meu honrado collega de bancada, 
Senador. pelo Districto Federal. . .. · · . . . 

'l'udo isso esl(l, porLD:nlo, nas mãos. da Commissiio de Fi~ 
nanç.a.s e acr•edito · e'sta saberá verificar qual o melhor meio do 

· apres .. ~at· u march~ dos orçamentos, sem que nqcessite de um 
con~ctho meu. Ap.ezar de sn~er dist(), que me seja permittído 
dizct• que se o mottvo que: esflu dctcrmmando que .os orcamcntos 
não vtmham :í plcnario lfl a questão da tabel!a «Lyra,, set·ia pre• 

· !'m·ivcl que as porc•.entagcns oonstant~s dos outros ·orcamentos. 
deixassem de fignrnr nelles, .para se tratar do assumpto; quando 
srJ cl iscut.issc o orçamento. da .l!'azenda. 'Seria essa: a melhor foí·~ 
ma de apr·cssar o andamento dos orcamentos evilandO·>'il QUe so 
diga quo os Senadores qut;> estão combatendo a lei de impren~ . 
sn como ainda honf.em aconteceu· nas ponderações, feitas pelo 
honrado Senador. pelo Estado do. Amazonas, teem o desejo ·de 
retardar a discussão e votação das leis de meios. 

Sr. Presidcnt.c, a ordem do dia está cxLensissima e entre os 
projccl.os que rjella J'iguram 'ha varies de creditas solicitados pelo 
Gove r·no, que .i á t.ivrram approvaoão da Gamara dos Deputados, e 
dopondom, àpenas, da resoluoão do Senado. .· . . 

· Se tivermo~ as proposic;ões relativas ao oz·oamanto na 
frento do. :lo i de. imiJrensa, por. conseguinte barrando· a llts~. 
cussão e a votacão de toda a ordem do dia, ficaremos na si
tua~ão Jm·cada. de adiar. a votação dos demais projectos para 
a. scssüo legislativa proxima, quando haveria convcniencia de 

. tnna parto_ delles ·pelo menos, tivesse. sua resolucão definitiva 
nessa sessao. . . ~, . . :. ·. · · 

. Estas ponderacoes eu apresento não ·só ·a.· ·considerar-ão 1 

de .V. Ex., Sr. Prosident.c, como o. de Vice-Presiclento ~elo' 
. Senado o dos nobres Senadores que teem mais ou menos 
responsabilidades na marcha dos' nossos trabalhos, . e entre os 
quacs salienf.o o illustl'O Senadol).por Minas Gcraes, Sr. Ber
nardo Monteiro e o Senador por S. Paulo, Sr, 1 Alvaro. de 
Carvalho. · · · . · , 

lJarccc, portanto, que ha. toda .convenienr.ia em se rcsol-
\ver o pt•oblema .. · · · · .. · . . 

· Niio estamos f01·~ando a retirada da lei de impren~n ria 
ordem dn din. E' uma questão, para mim, complotamento in
t.liffet·enl.e, porqnc nito f.emos· materialmente f.empo para vo· 
fal·a no~ la sessão. Nüo h a pois, inf.orcssc, seniio ·o elo rlar 
andamoulo ao grande numero de projectos que estão na or
.dcm do dia. 

I 



., 

· ·lJesdo o dia 5· do cort·~nLo, em que i'allel até meia noite, 
Jti decorreram 20 dias. Não suo, portanto,· cinco ou seis dias 
que nos faltam, que nos poder:ão ofi'erecet·. difi'iculdado, visto 
como, Lenho tratado dos orçamentos, sem sequer fallar na 
lei de imprensa. Não t\. por conseguinte, visando este ob,ic-

. cLivo que estou fallando; fallo ·em beneficio de medidas de 
ordem publica, niiQ só as relativas aos orçamentos, como ás · 
lois do força de terra o !'orca naval e ·ainda em relação . a · 
creditas e outros projectos, como o de construcQiio de casas 
de i'unccionarios e opcrlll•ios que estão incluídos na ordem do 
dia. 
' lO: SI\. 11\INEU MACHAlJO -. Na OJ•dcm do uiu, ha 'Pl'Ojoctos 

do ~rande interesse e .de immediata urgcncia. 
· O Sn. .PAuLo DE l!,noN'l'lN - Faço estas ponderações, cha

. mando a altencão do V. Ex., Sr. llresidente, e dos que toem 
de reso.lvor, devem determinar essa questão. Uma providon:. 
c ia deve ser tomada.' · . 

. Não temos,· repilo, o menor intui lo de obstruccão áR ·leis 
de meios; só mente penso que a Lei da neceila não póde ser 
discutida sem os elementos indispensaveis ao seu esclareci
mento. 

Trata-se', Sr. Presidente, de uma questão muit.o seria. 
Tenho recebido grande numero de· reclamacões das quaes 1.1!
rci de me occupar quando o orçamento da Receita enlraJ• r.m 
niscussão, analysando detalhadamente· lodos os pontos. De-

, monstrarei então a imporlancia de .diversas medidas; rcfel'ir
me-hei aos accrescimos c á inconveniencia de alguns dellcti o 
de varias de suas disposioões. . 

Ent.re os artigos da Lei da Heceil.a ha alguns que só me· 
rocem um nome: - Escandalo I Provarei quando se discutir 
esse orçamento. .· . . .. . 

Vou terminar solicitando, por estarmos, como muito bem 
disse o meu holll'ado collega de bancada, hoje, no dia de 
Natal, feriado. nacional, felizmente depois da resolução do 

. Congresso Nacional sobre o projecto n. 1, que tive a honra 
de apresentar logo no inicio da sessão legislativa do anuo 
passado, vou terminar, repito, ·solicitando· o consenso da CaHa 
para, todos unidos, procurarmos resolver a difficuldado do. 
situacão economica, e· financeira _pt•esenf.c que, mais do que 
tudo, exige a harmonia c connexu.o de todos •os. esforços para 
uma. soluciio.feliz e· completa. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o .Sr. Adolpho Gordo. 

O Sr. Adolpho Gordo - Pedi a. palavra, Sr. Presidente, 
com· o intuito de Jazer, cm nome da maioria da Commissão de 
Justica e Legislação, um pedido, ou antes, uma. suggestiio 
a V. Ex. , 

' .l!'altando cinco ditts, apenas, para o enccrmmcnto dos· tr-a
balhos do Congresso; no conEmle anuo, não estando ainda vo
t.ados os proJectos de leis orcamentarias e estando inscriptoR . 
val'ios aradares para discutirem o pr·o,iecw do lei do imprensa, 
venho, respeitosament.e, suggcrir a V. Ex. a retirada deste 
projecto da ordem do dia. · 

.O Sn. ILAUno Müttllll- Muito bom. -. O Sn. AnoLPHo .Gonno - A IC:ommissiio de J'ust.ic.u ci Lo-
gislaoão fez tudo quanto lhe foi possível pura prestar ao pai21 
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um extraordinario serviço, esforçando-se para que .. o Con
gresso fiiesse uma boa lei de imprensa, Cumpriu nobremente 
o seu dever. ' .. 

Mas, uesfe momento, fal Lantlo súmcnl.c alguns dias para 
.enr-crrarcm-sc os trabalhos lcgislalivu8, cumpre clla um dev.cr. 
imposto pelo patrioLi:;mo, fazcntlo aquella suggcsLão. , 

A é.ouLinuucüo do mencionado projecto na ordem do dia, 
ser,• i r·it do pretexto. aos advtll'Sarios do Governo JJara prolon-
garem a tliscussiio dos orcaulenlos e impedirem· a sua vot.aciio. • 
(Muito bem; 'll!ttilo bem.) . , .· 

O Sr. Presidente - lleanlc Lias pomlcracõcs que acabam 
do ser !'citas Pelo nobre Senador por S. Paulo, cm nome da 
n1aioria da Comnli~süo de Lcl:lislur:ão c JusLica, e dcanle da 
premctwia do fcllll)O Jl!IL'a proscguh· c ultimar a discussão 
e votação dos or·camcnt.us, retiro da ordem do· dia o projecto 
l'egulamenlando a liblmladc do imprensa.· · · 

:!Si ma!s nenhum Senador quizcr u~ar. da palavra na hora 
do e:l'IJediente, r• asso à ot•dcm d•J dia, .(Pauatq 

. .ORDEM DO DLo\. f , . 

OIIÇAMEN'l'O ·n.~ AGIIICUL'l'UIIA 

. 
1 

l)• diSCUSSUO da }Jl'OPOSÍUUO da Cumal'a n, 176, de f922, 
fixando a despcza do :Minislcrio dl\ Asr.·icultura, Jnduslt'in e 
Commcreio para o exercício do 1923. 

Ven/ li Mesa, slío! lidas, apoiadas c .posta~ om discussão 
as seguintes . 

.EMENDAS 
Onde .couviet•: . 

. Art. . Como auxilio ú lavoura de cacau, o Governo 
emprestará, da emissiio de que trata 11 lei n. >i, 5ü7, de 2~ 
de agosto .do 1!J22,- í1s emprezas ou J)arliculaJ•cs, · nacionae~. 
que rconstruirem vias de transporte, terrestrés; pontes ou 
transportadores aercos, servidos por vehiculos in(lv!dos a clc
lih·icidade, triilf.a contos de réis por 'kilomotro, Jla:;avcis JlOI' · ' 
secções de dez kilomet.ros cm trafego, para o fim de ligar os · 
municípios pt•oductoJ•es aos portos de embarque, QLW sejam 
frequentados, mcns.almente, por., mais do quall·o vapores. 

Paru,~l·apho un ico. Esse cmpra~trmo soro conccd ido 
para construcciío ·úc vias !ltl transpórlc .que Ii!l'u~.m um vortp 
a município cu,ia produccüo annuaLseja superim· .a 600.000 
kilos. tltl cacau, e cu,ia extensão não exceda de Mm (100) .ki-
Iometros. · 

ArL. O cmpreslimo scril resgatavcl om vinte. annos, a 
jur·r.•s de seis por cento ar. unno, dando o j>re~lttmi8tu' (lom!l · 
garantia, ern primeil'a hypothcca, cauQiio c penhoi•, todos QS 
bens pei·lcnccntcs à crnpt•eza, .além ·da sua concessiio municl ... 
pai para construcclío :de vias de transporto. 

. ' 

. Sala da~ sessões, 25' do dezembro de 1922. - Irinmt 
Machado, · 

. 
. . 
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lU.I'Iifir.açrío 

Grande vnntngllm · obf.m•â o paiz com a approvação ·do. 
pmsr.nw . r. monda: facilirlnrJI) ·r bom nconrlicionamrnto no 
tmn~norl.r. dn no~~ a prorlucção c aprovei! nmr.n I n ria~ nossaR 
quédaR ri' agua para fOI'f.\ll motriz. . 

Esl.:\ no nlcancr rle lnrloR n 1-\'randn vanl.n,;rm qun se nu~ 
fere· com a boa llfJJllienção dos dinhoit•os publicos em :wxi
linr n 

1
,Mns!J·uccúo r! c vias rln lrnnsport.e, qne venham J'ncili-

tnr o esconmr.nto. rle nossa prorlucção·. . 
· \Faz ando-se a· ·Mmpnracão da oxportaoão de Bt·a~il no 

1Jnccnnio .rJo t!HJ n ffl20 com a do rleccnnio do !801 a HlOO, 
v~-sn que, r.mqiHlllf o a P.Xporf.nr.\ãn do cacau. naqnellc dcccm
mo, rlnva n porcr.nta:;rrm rle 30r. %, n da borracha 257 %, a 

. dp fumo R5 %, .a do. café 59 % e a rio algodão 33,3 o/o sobre 
:t do .rlr.cennio rle fR!ll a 1000. . 

· Enl.relanto,_ no Hnvre, ·pm fevereiro de J 02( cmquanto o 
cacau ordinnrio da Ven!!znela obl.inha n cotncão de t·7~ a Hill 
franco~, o cacau ·superior da' Bnhfn. alli, aprnas Ílll.ingin n 
H5 f~nncos .. ficando. port.nnto, 35 francos. abaixo rlnquelle, . 

Sr consJdcrn•·nws oue o cacau superiOr, regular l' orrh
nnrio dn rHahia. frnnsportado rm condicões, pnrle~sl' at.t.ingir. 
aponns. no preço do· cacau orrlirfnr~io 1la .. Vcnoznola, si cal- ,_ 
cnlnrmos o valor do franco n no róis, menor lf!.o!.ncão rJriiiJ 
em fevr.miro rle 1021 e n diffnrença exislenle, nnssa lll!ISma · 
data, do preço al,lingido pelo nosso cacau superiOJ' para n 
cacau ordinario da V'r.nczuela, que 1! de (35) f.rinf.n r. cinco 
fl•ahcos; r como 11 producoão rla Bn1hia, Mn i!l20, foi .rir. · 
1. 004 .ã-3.\ saccos flr 60 kilos,1 Vti-.~e que houve uma PÍJJ•rla diJ . 
35·. i5S.:G!)0 francos, f•orr·rspondent.cs n (1iti.512.4 :5811$300)! 
doznscis mil quinhent.~s o vinlo e qnnt.ro contos qninhrmfos o 
oit.onta A quntrn mil ~ L1•esentos rtlis, qur cqnivnlc no· tcrr.o 
do valor tot.nl da produc(.'ão de cacno rln Bnhin, nnqur.llr. 

. nnno. , 
·Essa irnporlancia-,: i)nh .1~ n·gricultores rir cncnn rtn.Bn~ 

hia deixaram do ganhar. na sa.fra·dr. l!l20. . 
Af(lWlll\ baixa c() facão do no~so prurJnct.n (. devida · !19 

.morto pm• que· é. l.rnnsportndo o cacau das fazendas parn os 
·pont.os de embnrqu11. 11m Jomho de animnes, por estradas que •. 
RÜO verdadeiros pnntnnos. onrle os nnimaes, no passar"m com 
a .carga, molham o ea:can, ficando por isso. mGfn.-lo. 

E.' conveniente. lembrar que só ti região propricln IID 
•cultivo do cacaueiro nquella que é coberta de matt.as, c onde 
o solo é ·pant.nnozo. ·Apeznr de tudo, é o cacau, poln sulf ox .. · 
.port.aollõ, o product.o brasileiro que, relativnmcnfc, demons
tt.ra maior vitalidade, a ·~C julgar pola porccntngPm da Ae
gnint.o r.sf.nl.isticn df1 exportação: 

1R2t a 1_830, 45.308:000$, 1.076:0100$000, 
18!11 n H:jjO: !\!l51,3/:"il2:000$', f,.í3!\'.o/n, 1LII,i82:000$., 

-1218 o/r, 
t8!H n JOOO: 4 ,1ôUUIO!i :000$, !iii ,!I' % . 112. :?OH)OO·$, 

6!H o/r, 

. 
1911 à ·1920: 0.410.400:000$. ti9,1 o/r 454.443:000$, 305 <;p. 
Que assombrosa cultum nüo sPI'ia 11 do cact\o si ella ti

vesse dos pode1·es publicos a protecção que tanto merece ? 
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Como o · catJúo, quasi' todos os· outr'Os pr~ductos brasi
leiros se resentem de falta de transporte adequado. 

Instiluiram n lei n. 2. 356, art .. 55. ~e 31 de dezembro 
de 101.0, mandando uur quinze contos de réis (15 :000$), por 
kilomeLro a quem fizesse estradas de ferro coloniaes: croou-so 
a lei 'n. 3 ,/t51t, do 6 oe .i aneir.o de 1918, mandando i'az,er ~m
prestimos de tres mil contos para cada un:a cl~s pr~~eiras 
VI.nte usinas de assucar,. moqel'O, que so construis~e, fizeram 
a lei n. 12.944, de 30 de março de 1918, detormmando qur~ 
fizessem emprestimos de cinco mil. contos á industria .sido- · ' 
ruygica; para a borr.acha, café e outros pr~duct9s_ existe~ 
lois procurando auxiliai-os, mas, nenhuma. diSJXISiçuo de lei 
instituindo emprestimos .para quem faça estradas que faci-
litem l!- sabida da producção nacional. . 

Para att.enuar esse mal, é que se apresenta essa eniend:i, 
que não auginenta despesa, porque o numeraria a ser empre-
gado já foi emittido pelo Governo.· . 

. .Sala das sessões, 25 de dezembro de 1922. ·-. · Irineu 
Machado. · . , . . . . · · 

Art. E' o Governo autorizado a conceder, peló 'prazo 
de cinco antios, ás tres primeiras. emprezas. idoneas,' orga"' 

· . nizadas no paiz,. com capital não inferior a mil e quinhênt.os · 
contos de réis ·para cada uma e que se obriguem: a) a in
crementar a scricuUura, propagando úS· methàdos aperfei-

. coados e adequados ao seu desonvolvimento; b) a estudar os 
factores da producção seJ•icigena c ás epizootias que ataqurm 
a prodUCQão, mantendo estabelecimentos o installações apro
priadas e modernas para a rcproducção, selecção c · preparo 
c distribuição• de um-minirilo de dez mil onças de semenl.eg 
por anno; c) a preparar, cultivar e distribuir mudas das 
e~pecies de amoreiras n:ais vantajosas á criação; .d) a mi- , . 
mstrar .a instrucção pratica gratuita ria criação do bicho de 
seda, mantendo cm zonas preferíveis escolas. praticas ou 
criações modelo em um minimo de seis; e) garanUr a compra· 
do .todos os casulos produzid'Os com as sementes: que dist1'!
bUir! mantendo um· ou mais estabelecimentos· de fiação e 
torsao do -fio, con: capacidade sufficient.e para ut.ilizat-os, os 

1•, isen~iLn rJ;) direitos de impor.laciio e mais ·taxas al-
~cguin'c.~ fa·1or~s: · . · · • . · · 

. fandegarihs para. todas. as' machinas, 'ma~hinismos, apparelhos. 
lahoratorios c accossori os o sobresalentos para os mesmos, · 
destmados tis installa(~õcs da empt•cza; . · · " · · 

. 2•, um' auxilio. de dez mÚ réis ( 10$).,•por onça. dei se-·· 
mentes seleccionadas que ceder aos criadores, até o maxi,mu 
de dez mil, annuacs, importancia que será applicada cn:. 
beneficio· do criador com a roducçíio correspondente ao cu~to 
da~ scmcnte,s, que serão cedidas ao preço maximo do: quinze 
mil réis (1·5$) a onca; 

3~. auxilio .de cem mil réis (100$) por milheiro de mudas 
de amoreiras quo dist.ribuir aos criadOI'CS c cf['ocl.ivamóntn 
pl.antad~s, alé o maximo de duzentas n:il mudas por anno, im
po!'l.an~IO que Rnrá applicacla em l:'loncficio dn rwiàrlor r.om a 
rP;duocao correspondente no custo das mudos, que seri~o ce-
didas a cincoenta z:óis · ($050) cnda umni . _ . 

•• 
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4", premio de ires mil róis . (3$) por ldlo dp fiü de seda 
prolluzido com casulos nacionacs; até o maximo de vinte c 
cinco mil kilos por anno. · · · 

Sala.das sessões, 25 de de~cmbi·o de 1922. ~.~farcilío de 
·'Lacerda. 

' Justi{ica.ção 
I •, ' o. auxilio de 10$ por onça de sementes seleccionadas é 

· muito razoavel, porquanto ficará n:uito abaixo rlo custo real 
. das sementes . impürtarlas da · llalia, mercado mais .proxi mo 
e que mel horcs vanf.agens offerece, pois, apezar da desvalo
rização da moeda italiana o seu .custo é de 15$ por onça .. Mas 
essa semente seleccionada na Italia de nenhuma i'tlrrna ofl'c
reco as precisas garant.ias de selecção e expurgo para a criaçúu, 

• . A s~mente para criaçãü no nosso paiz precisa. ser produ
zida de bichos creados e aclimatados aqui, c aqui deve. ser 
seleccionado. c expurgado cm estabelecimentos especialn:enlc 
destinados nos· trabalhos de ~elecção e nclimal.açãp .das raças 
dotadas· de. todo ü apparelbamiml.o moderno com a dirccr;ão 
de technicos de reconhecida cbmpetencia. 

Onde convier: 
Ar L Fica autorizado o Governo a conceder a Ar! imlo 

Antonio de Figueiredo, . inventor do extinctnr de fürmigns 
«Brasil~, o premio de 20:000$, bcrn como a .conl\'nclar, logn, 
a:ptls cxperir.ncins definitivas do i·eferirln i nven I n, n exl,i llCl.:.lo · 
de formigueiros nos pontos do paiz mais flngcllarlos, ahr·inrlo 
para. qualquer desses effeitos os nocessarios crcrlilos. · 

.Sal~ das Commissões, 25 dÓ dezembro. de 1922. -1J·í1zeu 
Machado. 

Ju.stificação 

. O Senado conceçleu a subvenção. do que trntn a emenda 
ac1ma no orcamenf.o para 1922, dcante dos rlocumrmtos que a 
jusf.ificarnm e que constam do Dlario Of(1~cial de 18 de mnio 
do corrente anno. . . · · · . 

Trat.a-so, no caso,. de compra!' um invento nacional, que 
conseguiu resolver um problema de alta valia .para o pniz 
sem que tenha, até agora, recebido CJilalqurr auxílio do Go
verno. Ainda ba püucos dias ello demonstrou n efricnc:ia rle 
seu invrmln exl.inguindo os formigueiros que infestaram a 
Exposição Internacional. como·viram va1·io~ senarlore~ e auto
ridades do paiz, que nttestaram ü que se acaba de affirmn1'. 

Rubrica :H - DnpnrLnmenf,o Nacional de Saudo Publica -
Exnrcicio de :1.923: · · . 

' 
OndP., convier: 

. . l<:mrnrlo-so a rcspccl.im t.nbolln JlaJ•n 0 1'im rio Rot•CJrJ in
cJutrlns ,!);(100$, ,<;rnrlo flon.~ !orço.~ rlf' m•r!nnnrln r urn lrrro qe 
grnl.il'icnçiio, clnst.inndos nos vnnr>imrnln.~ do nrrhivisfn c!cl De
pnrl.nmnnl.o Nncionnl dr Snurlr Pultlil'n, 

Snln clns CommisRücs, :l!í elo rlezomht•o ele 10!!2, - l1'ineu 
Macl!adu, . 

,, . 

',;, 

I . 

·.:" 
.·.:· 

I 
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.•. Justificação 

Considerando que, em virtude da lei n. 3.987,. de 2 de 
janeiro de 1920, que baixou com o decreto n. ill.354, de i5 
(Je setembro rln mesmo anno, !'oram ·rcorgan izados e· amplia~ 
dos os serviços sani tarios a cargo da União; 

Considerando que, consequentemente, foram augmr.nlndos 
'propm•cionalmente os vencimentos dos i'unccionarios da rmtão 
Directoria Gorai de Saude Publica; · . 

ConsideranrJG qur., os primeiros e segundos officiaes·, da 
entilo Directoria Geral de Saude Publica, que. percebiam 
respecUvamente 500$ e. 400$ n)cnsaes, tiveram um ·augmcnto 
de 300$ e 200$ mensaes; . 

. Considerando que o archivo é parte integrante da secre~ 
taria, o como tal o comprehende O'Ministerio da Justiça, cujo 
cargo de archivista é oxercido ,por funccionado equiparado ·a 
pril}l~iro oi'ficial, o que ·lambem se verifica na Secretaria da 
Pohma; · ·. · · · · , · 

Considerando que, cm virtude da referida reorganização ·e 
· ampliação dos novos serviços creados com o novo dQpartnmento 
o torna um verdadeiro ministerio; · . · · 

Considerando que, sendo o unico archivo de todo o depar~ 
tamento, a tendencia é patente para o grande augmcnt.o do ser-
viço concernente ao archivo; . · · 

Considerando que· todos ·os archiv(stns · conforme o de~ 
monstra a f.nbella abaixo, percebem vencimentos Sllperiores 
aos do Dcpartnmen to NacionaL do 1Saude Publica; · · .. 

. Considerando que, finalmente, só por um ln'PSO escapou, 
na .oonfcccão da nova tabolla de vencimentos dos funccionarios 

·cJo novo departamento, a equipúraclio justa nos ele cargos .iden~ · 
ticu~. inoncionndos na tal!ella abaixo. ·· . . 

Quadro dcn1onstrntivo dos vencimentos qric percebem os 
funcc:onarios m•chivistas das di versas r.eparll~õil~ e suas :le
pendAncias, conforme consta das tabcl.las para o· cxercicio de 
1923 •. 

Vencimentos :· . 
Repnrticõos - Categorias - lliensal - · Annunr

Ministerio da .T\Ist.ióa Off. Al'cthdvista 800$0(\0 '!I :0!00$1)00 
Ulnisterio da !\lurinha Arc,hivista · 800$000 · O :600$000 
Supremo· Tribunal Fe~ ·. · · 

. derlil . . . ...• , . • . Arehivista SOfl$COil 
Secretaria da Policia. Ofl'. Arc.hivistn !l00$000 

' 

9 : tl00$000 . 
10:800$000 

' D~partamonto Nacio-·. 
nal de Saudt>. Pti. 
blicn. e I t t; I I I I I. 't archivista ·õ50$000 6:600$000 · . 
Salá dns sessões, 25 de dezembro de. i922. - Jrineu Ma~ 

dad~ · 

-
Dnde conviet•: 

' ' 

As tracluccõc~ dos m:mlfet~tos dos vn,pores es~rn.nge!ros só 
poderão ser feita'!! pr,\)os interpretes. nomeados pelo Tribunal · 
do Commrrcio, pnra que tenha!TI yalidildc; ficancto os !lles112o~ 
responsaveis por quaesquer OJnts~oe·s, obser.vndas as ~egtslaçoes 
cm vigor. 

• 
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Justificação 
I 

. O art. ã• do decreto n. 863, de 17 de novembro de f851, 
dispõe: « Pm•a ,çe1· ini1!1''PI'etc do com:nwrcio, 1'CQ!tel'em-.çe a1 
nw.vrnas qualidades e:riaidas pm•a. .1cr comme1•cia.nte, e conheci
mento rle linaua.~ estl·anaeiras » e o decreto n. 14.953, de 
agosto de 1921, e:riae a ltabilitação.,eo.m concu1-.vo Jla1'a as allu.
tl'itlas nomea.t;rie.l, ·não snndn licito, consequent.emente, que aos 
. corrl'tores rJL• llil\'ios, para os ·quaes não são exigidas essas 
p1:ovas rle capacidade, sejam conferidos os mesmos direit.os 
que aos tmduc.tores publicos ,juramentarias :1>; a emenda, vi~a. · 
pois, corrigir uma anomalia nrcbaica como bem comprehen-
duú ·a illustrc- C o mm issão. · . . 

Sala das sessões, 25 di.! lle~em!Jro de 1922. - b•incu 
Machado. 

Onde conviér: 
· Aos actuaes interpretes do comn:ercio que .ill estiverem 

exercendo essas funccões, a contento da praêa. ha mais de dez 
· annos,. e não tiverem sido ainda nomeados ·P!\ra Lraductores 
publicas ·dos idiomas necessar.ios aos sous· conslil.uintes, será 

. 1'acult.odo requerer o~ respectivos titulas, independente de 
qunesquer fornJal idades. · 

'lusii(icação" 

Esl.a emenda nenhum. encargo, traz ao Thesouro Nacional,.-· 
pois esses funccionarios niio teem vencimentos, ganham pelos 
~eus trabalhos e por portontagens cobradas das pnrt.r.s; com a 
circumstancia de ·trazer vantagens para os cofres publicas e 
augmentando a receita com n cobrança de en:olumentos pelos 
respectivos titulas. · 
. Sala das sessões, ·25 do dezembro de 1922. - /1•ine.u 

.Machado. ., --· Emenda: ' . 

A' ''el'ba 31
- 1\I.aterial- N. 5. 

Se.iam especialmtmle destinados quatrocentos e cincoenta 
contos para o serviço de colonização nacional do Oyapock. 
accrcscidas si necessario fôr l\ verba consignada. ·· • 

2~ de dezembro rle '1922. - La111:o Sorlré. 

Justi(icaçúo' 

Jt\ ao ser discu.tidn n lei de orçamento agora em. vigor, . 
tive ense,in de me refet•ir no·s :;erviços que pol'· conta do Go-

. veuw F~llc!'Ul Liiu uem·Ludumenl.o. so eslão n fazer na região 
do Oyapock, que marca n nossa linha de fronteira do extremo 
norte: . 

AÍnda que se trai e ele um serviÇ'O, que ~ica bem a cargll 
da Uniüo,. o Estado do Pará continuaria a fazer por si só o~ 
trabol h os necessarios para o occupaçüo. em~ctiva dessa zona' 
importante do territorio nacional, si a crise financeira quo 

. ·. •.. ,, 

I'·'· 

'·· 
:, : ~ .. ,':;, 
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602 ANNAES DO SENADO 

'o colheu não lbe tivesse t.olltido a acç~o. impedindo de con
tinuar a obra iniciada; embora nunca se desmLeressassem 08' 
poderes publicas estaduaes desse magno problema, cuja· so
lu.cão não diz. respeiLo apenas ú defesa da nossa fronLeirn, mas 
importa desenvolver 'uin trecho futuroso do Estado. J!:m hôa 
hora conseguiram os reprcscnl.antes .. do Pará,'. de par com 
quem agiu, encarecendo o valor desse .serviço, na qualidade ic 
Governador do Par1\, conseguiram que esses trabalhos de oo-

. Ionização nacional se comocassem; E começados: que. foran:-, 
seria um erro retardai-os ou. perder, por :escassez :de recursos, 
o que .,já está feito,: convindo, ao contrario, ,proseguir com 

1pertinacia na tarefa tão bem começada e. dar-lhe- o. necessario 
desenvolvimento. E' o que visa a emenda,. feita. de accÓI'do 
com o rela·torio ultimo do director da Coliinia, engenheiro 
Gentil Nor.berto, que com zelo e competenoia tem a· seu cargo 
esses serv1cos. - Lauro Scdré. · ·· : 

. Fica o Go:ve:rno autorizado a despender até a quantia de 
1. 200:000$ para mtmtar· ou adaptar apparelhos destinados ao· 
heneficinml)nto e á queima do combustivel nacional;. para vo- · 

· rifiL•nr a·_possibilidade da subst-ituição do ca~vão ·estrangeiro, 
total ou parcialmente, . na fabricação do gaz de illuminacão, 
de aecôrrlo com a clausula XIII do contracto • firmado com a 
Société' Anonymo du Gaz; c ainda a realizar,. de coJiaboração 
com o.s rl~partarr.entos teclinicos do ·Ministerio da Agri·cultura, 
exportencws de caracter industrial tendo em vista o melhor 
aproveitamento do carvão brasileiro. · . 

• 
ltt3tifícaç,1o. . , 

Doze l'lcomotivas, que'mando carvão'. em pó, funccion:llll 
jnillfllrrup\amcnt.e h11 mais de éinco nnnos· com optimos 1'\'.
~<ullndos. nv. Estrada r(e Ferro õ.entrul no Brasil. sogu'Jd•i 
tnnsLa dos. relnf.orios da directoria desta Estr11da. · 

Ainr_la ha dias, perante o Cqngrcsso de Carvão. c 'JUI.J-'J'• 
< Consirlemnclo que todos' ns archivistas. conl'ormn .o ele-· 

d'ficial dnquella Estrada, declarou que um kilo de cal'Vão nn
eiOJ:al, ou mesmo· de .linhito de encapava, queimado naquelln~ 
locomotivas, ·faz o mesmo trabalho que um kilo do mclh•11' 

·.carvão est.rangeiro. queimado cm locomrit.ivas communs. 
A t.ransformacüo de uma locomotiva comm•1m cm lol!•)·· 

mol.iv11 para queimar pt,, ~.ão cheg-a ,, custar ,,itenta · onnt.ns 
do r•lis. incluinrlo o cust.o rln inst:allariio fixa:· cm•t•esponrlenl.a 
para pu!verizacão de, carvão'. ' · · .. · · · ! 

Cad11 locomotiva consome t. 000 (mil) t.onelnrlas nnnunn~ 
dé' ·carvão inglez, Gtüa suhst.itui('J1o por mil toneladas de tlOl'
~rh nacional traria para a Estr:~da uma. Moriomin :de 4n ncn· 
t.os, no minh10: , . · . 
· Não se 'Pódc, pois. he~itor cm faz"r uma dllspeza do oi
tlmf.ll nont.os dr ;1éis QHP economi1v.rá qunl'ent.a por· nnnn. 
;;obr·ctudo quundo esso nnol'ociio fom"lnlnrl\·. o doRonvolvimcntn 

, inrht&f.rinl do pniz e fiof.rl'minarú uma sét•in diminuici'ío nn 
ltn>~e cxport.aciío do ouro. 

,.·,, ·I 
',\ ,: . 

. . 
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Além disso, si as e:x:per.iencias reajizadas -com o carvãt' 
1mdowll r<ara a fabricaf)ão do gaz de illuminacão forem sa
titifactorias, o Governo poderá determinar á Sofliété Anonyme 
•OU, Guz, em v irtudc de' clausula expressa do contracto QlJC 
firmou com· esta companhia, que sómente faca na<; suas .I.'c
'torla~ a disl.illação do combustivo! nacional. Além do, grande 

· 1 alc:mcc desta medida quo vil'ia tru~er á fabricacão de expio-
' 1 siv<is do g·uerra novas pos.~ibilidadcs, eom o aprovoifamcnf.o · 

dOR sub-productos ·da distlllacão do càrvão, t.oriamos conse
guido diminuir, não considerando senão a fabricação .no Rio 
ac ,Janeiro, a importacão .de combustive1 estrangeiro de ccrr:a 
{ffJ 7.000 toneladas por mez. 

Sala dqs sessões, 2.ij de deze.mbro de i!J22. - V aspw;·ir, 
th r1 bicu. 

N. 3 

A Companhia Brasileira de Petroleo con~tituiu~se Poh o 
regiíncn da lei das sociedades anonymas, ·a 10 rl~ novembro do 
192J, conforme as actas de.assembléas de constit.uir.ão e inst.nl .. 
lncüo, archivadas; ,juntamente coin os seus cst.at.ut.ós, na .Junta 

· Cornmcrcial,.a 24 do. mesmo mez e anno. 
· . As respectivas publicações foram feitas no Diario Of{icial 

de 29 de novemtiro de· 192i, ás pag·inas 21. 787· e 21.790. . 
· · · ,Esf.a· sociedade organizou-se principalmente para íncre

rnnnf nr o tlosenvoLvirncnf.o da' industria exf.racf.iva de Pefrolco 
c f orlos os seus derivàdos np Brasil, obtendo pr.rn e~ge fim a 
cessão ou o arrendamento·· de- propriedades cujas indieacõe~ 
suporficiaos demonstram a passivei exist.encia de ,iaziclas dP 
pot.roleo no seu sub-solo, e· a contractar com em prezas nacio
naes ou estrangeiras o desenvolviml:mto das ppsquizas c a ex-
ploraQão da industria. r . . ' 

. Empregando a sua actividade, a companhia já tem obt.ido 
por cessão, o arrendamento grande numero de alqueirt'S de 
sub-solo do propri·edade~ ,julgadas .petro'li:feras,. como tem t.cn- · 
t.ado tratar as .posquizas· e exploração com divPrsas cmpre1as 
est.rangeiras, visto· não existir actualmente nenhuma compa- . 
nliia .. nacional com capital êuffioiente para enfrentar com ~e
guranca as enormes despezas necessarip.s para pesqui~as atJe. 
quarlas,,. sem desanimar, .no caso do fracasso das primeiras ton'-

. f.af.ivas. · · .. · · . 
. Diversas .emprezas estrangeiras, presumindo a existcncia 
de grande . quanhdade de petroleo ·e seus derivados no sull
sólo bi'asileiro, ·se mostram 'dispostas a pesqüizar r. ·t:'xr;loml' 
os terrenos do territorio . brasileiro, como estão . faz"nrlo em 
quasi Iodas as -Republicas snl-americann,s. a Argcnf.ina, a Bo
livin, Jlorú, Chile, ele .. ma sas leis eril'vigor I\O Brasil nn. ga
rantem snffici.ont.omenf.o n applicacão elos granrlc;; cnl[lif.ncs 
Qt.Hl esse empmhendimenf.o exige. • . · · 

Da Justificação rio Exmo. Sr. Ministro da AgriiJu !tnrn, 
pnhlicurla com o decreto n .. 15.211, de 28 do. dczc!Jlbro dr> 
1921, quo, rogúla a lei n. 4 .265, do 15 de jnnriro d•1 mr~rno 
nnno, cxtrah(rnos o segu int .. o f.opico relat.ivo a pr.t.rolr.o: 

. ' 
· · ·'Classe XI- Petroleo·: · 
· Pela sua alf.a importancia mundial ost.n ·cspor,io do ,in~irlr~ 
-requer uma logislaçilo especial que por corto será. est'lbo!~Jcirln 

'' 1!" 

~· : 
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no dia f.oliz cm que. encontrarmos o primoil•o poco poLr!Jii· 
fero,\. , ·. 

Ha cspcrancas a· este respeito ll o Governo não l.llrn pou-
pado esforços para as pesquizas. · . 

Domais, as condiçues são tão varias na distribuiciio des~a.q 
fonl.cs-Uo riqueza que melhor tí esperar pelo conhoeimcnto tle 
nossas condições cspcciaes." · · · .. 

De fncto, a lei n. '"265, de 15 de janeiro de 1021, l'egula
ment.ada pelo decreto n. 15.211, de 28 de dezembi'O de 1021, 
não. sat.istaz sufl'icicntemonte .ao desenvolvimento da. iudust.rin 
pel.t•olifcra, para a qual o ·capital necessario é de tal vulto 'qui> 
nenhuma empi•cza se animarm a tomar as primeiras inicitivn~, 
sem estar amparado por uma logislacão especial. 

Não só pela nec.essidade de mat.m·ial e machinüímos t'SPt>· 
ciacs, como lamben1 de conhecimentos tcchnicos · c praticoq, 
sll uma companhia -con·stituida Mm caiplitncs c elementos os;. 
trangeiros, dispondo dos imprcscindiveis eonhccimer.tos (e;. 
clmicos o praticas, poderá promover o desenvolvimento) da in·· 
dustt·ia extrnct.iva do pct.roleo e de seus derivados, em LOI't·:.to-
rio bi'RSilóiro; . 

Os arts. 33 c 92 da lei n. 4.265, c o .. art. 126 do decre!o 
n. 15.211, mostmm a necessidade de acautelar os inter·esses 
doR que· empregarem nas minerações os seus capilnAs, pon·· 
do-os a coberto da intromissão de concurrenles, que sem iet•om 
corrido os ·riscos c· incertezas das pcs:qn izas,; accorroriam ao.~ 
lognres onde a descoberta de um· só poço tivesse sid'l annun
ciada. Mas mesmo assim, o prazo limJf.ado no § 2• do art.. l 2!1 
deste ultimo decreto regulall,lentar não pt)rle ter a,;r.licao~o · 
quanto ao peLroleo c. seus ·derivados. • . . 

Cert.amcnLc que a emprcza não limitará as suas pcsquizas.a 
uni só ponto, nem tão pouco pcrfurai·á um só poço; el!a es. 
tenderá a sua acção e t.Q~balho&' a diversas regiões, jâ tendo 
por isso contractos de .terrenos nos Estados de S. ·Paulo, Pa-

. r~nú, Goyaz c Santa Catharina. Tão depressa. obtenha a Com
panhia as garanl.ias para os capitaes a empregar, iniciar:\ 
dr.nt.ro dos prazos estabelecidos, !limult.aneament.e, · os l.rabil· 
lhos pr~liminares ·nas rlivérsas regiões. · · . 

A Companhia Brasileira de. Petroleo, 'Para podar prosil
guir no programma ·traçado, empregando todos os esforcntt · 
para incr·emenlar ns pesquiza~· e. o desenvolvimento da In
dustria. <•xtract,iva do .pctroleo e seus.· derivados no t.errltorlo 
brasiJCÍ!.'IJ, COUfi'ltni.e llO preclaro espirita e fndiSCUt.iVel' de~· 
cort.íno dos .poderes da Republica, vem respcitosament.e piei. 
t.onr a ohtenciío de uma. concessão {)m. que sejam dadas :1 
mesma ,Companhia ou a cmpreza por. ·clla organlzildn., nacio
nal ou !!XLrnngcira aut.oriznda. a funcclonar, no paiz, os se-
suint()R favores: · .. -. , . . . . . 

. .. O direito exclusivo de proceder durante e prazo de olnc() 
·,,unos, cont.ado da data do registro da concessão rpelo Trlbu:. 
,J;ta\ rlc t:;ont.as, ás pssquiznsc.ncccssarias á descoberta de jazi
das de pot.ro)co e seus derivados no sub-solo de tcrrltorios do 
dmniniu ria Uniüu, cuja sil.uaoiio e 1u•ea houverem sido. de· 
te'rmlnndas, ·próviamcnLe, pelo Governo, no das propriedade! 
de que a Companhia, ,it\ ó cossionarin, arrendat.arla ou pro· 
prielaria, o em todas aquollas do· que 'l·enh.l a ser cesslonarla, 
arrendataria ou propriotarln. · . _ . ' , 

Feitas ns ·. pcsquizns dont.rlf desse prazo, e descoberta!! 
jazidas de petrolco ou seus clerivados, em. quantidade remu· 
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· neradora, fica co~cedido d Companhia Brasileira de Petroleo 
o~ emprmm por, olla .organizada, nacional · ou estrangeira, o 
dJre!Lo · cxclusivó, dumnLc o prazo de clncoenta annos, conta. 
dos da data da descoberta das jazidas, de desenvolver a ln-

\ 1 dustrla extractiva do •Petroleo e seus det•lvados no sub-solo 
das propriedades acima mencionadàs c no eub.:solo dos· ter
renos de .doniinio da Unl!to, préviamanle determinado~·. onda 
houverem sido descobertas Jazidas, sendo consideradas com!J 
reservas, pura gaz·ant.la do cal1ital empregado nus pesquizas 
e na exploraçfio da industria do pctroleo, as Jazidal!! porven
tur·.a çxl~tenleó' no sub-solo dos terrenos de sua propriedade, 
daqueJles de qne a Companhia. é ou venha a ser coucossiona
rta ou ·ai:J'endalaria c no' sub-solo dos terrenos de dominio fia· / 
Unillo circumvlzinho.!l das jazidas · descobertas pela Compa-
nhia.. . . · . · · 

'. A cxploracão scrít 1'ei~a pela •Con1opanbin, aufe·rindiJ o 
Governo durante esse prazo a percentagem de trcs por cento 
(3 % J dos lucros liquidas da exploracllo feita nos terrenos 
do domlnio da Uuiiio. .. . - · . 

Ao artigo. . . (E' o Govei•no aut01•izado) do Jll:Í)jecto que 
fixa u. despeza 'do 1\linistm•io da AgricuiLUL'a, Industria e Com
rnorcio para o cxercicio de 1923, accrescenLe-se o seguinte: 

A concedei' á Compaullia llrasileira de PcLrolco, durante 
o prazo do cinco1 unnos, da data do rcgisll'O da concessão pelo 
Tribunal de Contas, o direito exclusivo de proceder ús pcscrui.,. 
zas ncccssarias rí dcscobm•la de jazidas de pclrolco e seus tle-. 
rivados,. no sub-sólo das terras de que a dita companhia 1'ô1•, · 
ou vier a se1• ccssionaria, urrendaLaria ou JH'OJ?.I'iulat•ia c no 
sub-sólo das te1•ras de dominio da União, cUJil situacão c Úl'ea· 
serão determinadas pelo· Governo. . , . 

· · § 1. • No caso de descoborl.a pela Compauhra Brasil erra do 
Petroieo, dentro desse prazo, de Jazidas 'de petroleo ou de seus 
det•ivndos,. ser-Ihe.-ha concedido ou á empreza pot• clla oi•ga- . 
nizurla, O•I rlella ccssionaria, o direito exclusivo, durante o 
rn·azo de cincoenla annos, contados da data .da descoberta das 
,jazidas, de explorar a industrio. extractiva .de pelroleo c de 
seus derivados ou sub-sólo das propt•iedadcs acima menciona
das, ficando consideradas como reservas, pum garantia do cu-

. pilai emprcg·ado nas pc!Jquizas c na explora~.ão da industria do. 
pctroleo c de seus de1•ivados, as jazidas, porventura, existen
tes no sub-sólo dos terrenos de sua propriedade. daquelles de 
que a companhia ú ou venha a sm· concessionaria ou. ;u·rendu
taria e no ·sub-sólo de uma delm·rninada úrca> dos t.ci'l'enos do, 
domínio' da União, eireumvizinhos das jazidas descobertas pela, 
companhia. . , · . 

· § 2.• Além dos fuvot•os mencionados ua lei n. 4.205, de 
15 de janeiro de 1921, a companhia, tcrtí coneessiio para o se-
guinte: . · 

a) inslallur c explorar linhas di) l.ubos de disLt•ibuicão 
denJ.ro do paiz c para os pontos do em!Jat•que pura cxpot·· 
tat•UO' · . · · · 
· • b) direito de dcsapropriliGfio na J'úrma das leis vigcnf.etl 
para cumpt·irncnLo das obt•as que tiver de fazer cm virtude da 
concessão que lhes é dada: . · · ·· . 

c) il;cncão de .. direif,os de ·imporla~ãu o' expediente para 
os muchinismos c mnLcriaes nccessat•ios ás pcsq_uizns,. cxplora
~ão do petroleo c seus dct•ivados. o á consLruccao o custeio de 
suas usinas de t•cfiua~1io quo !'i~at·íio igualmonlo !sonlus. d~ 

,. ' ' 

' 

•' ·•. 

.:··-; 

( 



quaesquot• taxas ou impostos ferlcraes existentes ou qu~ VO• 
n1111.m a Ber creados ·sobro estabelecimentos similares, dumnte 
o prazo de oitenlà anuas, contado do inicio do. seu funcciona-
moo~. ·· · 

§ 3. • Ficartio compeLindo á concessionaria as seguintes 
llbrigacões: 
· a) ·montar, dentro do paiz, uma VllZ descobertas jazidas 
do petrulco, ou seus derivados em quantidado commercialmcn- · 
do remuneradora, ti ma usina de refinação; .. - -

b) entregar ao Governo Federal, setn ~nus do ospocie ai
. guma 3 o/o ( tres pot• cento) dos I ucros liquidos da exploração 
do petroleO o seus derivados, ·nos terrenos do dominio da 
Uniao· · ' ' 

c) sujeitar-se ús mu!Las que lho forem im_postas por falta 
de cumpr•tmonto de ·qualquer de suas obrigacoes. Essas· mul
tas serão de um a cinco contos do ré is, segundo a gt•avicfado ·da , 
falta, o do dobro nas reinoidenoias. · - · ' 

, ' I ' 

Sala das sessões, 25. de dezembro de 1922. -· Vespúéio de 
Ab·reu. . .• : · . . 

' 
' 

O Sr. Paulo de Frontin - Sr. Pt•esidento, •como não dc-
sc,io, absolutamento, pel'lut·,bat• a ordem· dos , trabalhos, Lendo 
ficado com a palavra para continuar as considora~ões que' fa-

. zia sobre o oroamento da Agricull.ut•a, declaro a V, Ex, que 
desisto de pros_eguir, n.estc mom'tmto, · essas consideracões, c 
me reservo para conclu!l-as quando o orçamento voltar• nova
mente á discussão. 

O Sr. Presde'nte -· Continua a discussão, 
· Tem a palavra o Sr. Irineu Machado .. ., . 

. · O Sr. Irlneu Machado._: Sr~ Presidenta, estou insoripto 
desde honLcm para fallar sobre o orçamento da,AgriculLura; 

· porém, nas mesmas condições do Sr. Senudot· Paulo de Fron
tin, desisto. da palavra, .cpm a reserva de tisal•a quando o pa-
recer voltar da C,ommtssao novamenie_. . · . , 

O Sr· Presidente ·-. · Si.I1enhurri. Senador quer. úsar ·da pa
lavra, sobre o. orcament.o da Agricultura, interrompo a sua 
discussão, .para enviai-o á Commissiio do Finanças, com as 
emendas. · · 

·O Sr. Paulo de Frontiu (pela 01-dem) - ,Sr. Presidente. 
roqueiro .a V. Ex .. se digno consultar o Senado si concedo pre

, 1'crcncia ·para a lei do fixação de forcas do terra, cuja djs
. cussão, já estando iniciada, pódo ser encerrada, afim do· 'ser• 
veLada na sessão d~ hoje. : ' ·, . r. . 

. ' ' ' ' ,•' 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador Paulo do l?rontin· I'O• 
quer pt•cferencia para que seja immediatamcnte discutida a 
lei de fixação de forcas do terra, 'cujlll discussão já so acha 
basl.anLtJ udcantudu. · 

Os senhores que 
Iovunl.ar-se. (Pausa,) 

l!,oi approvado. 

I _I ' 

u.poprovam · este· reQI,lcrimento, queiram 

' ' 

' ' 



,, 

, l•'OltnAS DE 'l'BIUlA PAllA i U!!3 . ' 

Cout.inuacão da 3' · discussiÚ1 da pt'OJlOSilJÜO rla Camara dos· 
!JepuLado;;, n. M, do 1!!22, fixando us fol·~as do Lorra {JUI'a ,o 

, exercício uu 1023., · 
Encerrada. 

Süo approvallas a:; seguintes 
I 

EMENDAS 

N. 1 
/ 

«Al'l. Os segundos Lencnl.os da 2" classe· da reserva rlr1 
i' linha -. ex-sargentos do ,EXercito activo - i'icám disp~n- ·· 
sados, como os officiacs d,cmissionarios do mesmo Exercito, 
dos período~ do instrucção exigidos rmr·a ·a promoção ao po::t•l 
de 1" tenonlc, reduzido o respectivo inlcrl:!tillio de lres para 
dois annos. · 

' 
' I \ N. 2 

"A' IeLtra i do ari. 1•. Em vez do 54.081 praças, diga-se: 
38. 4i 7." ' 

N. 3 
"A' alinea y da proposição. Em vez de, "800, alumrios'.', · 

diga.se: "500", ele, O mais corno está. 

N·. 4 
Onde convier: 
Art. Ficam i prorogados até 31 de dezembro os u!Limos 

concursos : realitados para admissão no primeiro ·posto dos 
quadros de merlicos e de pharmaceuticos do Co1·po do Saude 
do Exercito, approvaqos pelo Governo. 

N. 5 

"\' lcttra h do art. 2•: 
Redija-se assim:' · 
"h) de 586. sargentos dos quadt~os de instructores e do· 

de. auxiliares de oscripta.'', etc. O mais c'omo está. 

N. 6 
, I 

Ao art. 5":..... Supprima-sc. 

E' rojeitàda a seguinte 
., 

EMlll'íDA 

N. 4 
Oni:lc convier: 
Art. Ficam prorogados pnr mais um ··anno, além do 

tompo regulamentar, os prazos para validade. dos ultimas 

.. , ; 

<:> 
; '(, ,, 
j,;;: 

"' 
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concursos realizados llarn · medicas e ci.rurgiões do Exercito 
e Armada, B1•igada Policial e Corpo de Bombeh•os do Districto 
Federal. , · · • · · · .. 

Ficam prejudicadas as seguintes 

/ EMENDAS 

N. i 
Onde convier: t 

Art .' Os segun@s tenentes de 2•· ·classe da reserva de 
i • linha -.ex-sargentos do Exercito activo- ficam dispen
sados do estagio para a promoção no posto de primeiro te-
nente, alterado, o interstício para dois ànno&. . 

N. 2. 

Ao art. i', let.Lra i-Réduza-se à 34. 098 dl numero de 
pracas,· · 

Rio de Janejr.o, 6 de dczcmb~o de 1922. - Paulo àe 
Ft•otttin. 

N. 3 

Ao ar L. H, IGtlra g--"- ~ubstilua-se pelo seguinte: 
"o) de alumnos da .Esc'o!a 1\Iilitar, ·cm numero que cor

responda á médiat das vagas de ol'ficiaes nos cinco ultimas 
ánnos, não incluid.os os do cu_~·so preparatorio." · · 

· lHo de Janeiro, 6 ·de dezembro de 1922. - Paulo de 
Frontin. . . 

oride convict•: : . 
N. 5 

Art. · Fica prorogado ató 31 de dezembro de 1923 o. 
ultimo concur~o realizado para admissão· no· posto de 2• te
nente do. quadro do pharmaceulicos do Corpo de Saúde do 

· Exercito, approvado pelo Gover1\o. . ' 
E'_ approvada a · pro)Josicão 'que .v ao ú Commissj~ de. 

Redaccao. . . . .!! " 
01\ÇAMJ!~NTO DA' llECEITA 

z• discussão da proposicã~ cta cahlara dos Deputados, 
· n: 180, de i922, orcando a t·eceila geral da Republica para O 

exercicio de i023. · ., 

·' ·o Sr. Paulo de Frontin-Peco a palav.~a; ·•· 

O Sr. Presidente- Tem a palav1'a o uó):!t;o Sllnador. 

O Sr .• Paulo de Frontin (~~.- St•. Pi•ei(dente, .o .projecto 
de areamento da lleceit;t, varado pela Camara, não vem acom
panhado dos esclat·ecimcnl.o~ ueccssurios pam podermos fa~er 
um .i uizo preciso não só sollrc as necessiilados do accrcscimo 

,1'. 

c•) Não. foi l'CViS~Ó pclp orador. . '· 

.. 

;-. 
· .. ~ 

~~ i 
;·" 

:, ·.'·• .. ,''' 
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da receita, como principalmente sobre o fundamento de varias 
disposições constantes das verbas desse projecto. . ... 

. Eu pediria ao illustre Relator desta proposição, nesta 
Casa, que me fornecesse alguns esclarecimentos, mesmo em 
apartes, quando eu tiver do referir-me a alguns pontos deRAn 
orçamento, obscuros para mim, 

.· Sei. que o, meu illustre amigo. honrado representante do 
'Estado de Santa Catharina, e digno Relator da Receita, na 
nossa. Commissão de Finanças, foi designado ha pouco tempo 
para exercer essa funcção, já no Governo actual, depois dtJ· 
ter sido nomeado Ministro da Viação e Obras Publicas o noHso 

·• illustre ex-collega, Sr. Dr. Francisco Sá, Entretanto, pela 
po~i~ão que· S. Ex~ 'occup~ nessa Commissão, sou. obrigado a 

· sohc1tar-Ihe esses esclareCimentos, que, por outra fórma, dif-
ficilment-o eu poderia obter. · . . . 

1 &; Ex.· talvez não posaa fomecel-os, porque, infelizmente, 
não_ temos s~guido a est.é respe!to. u~a regra, uma norma do 
•acoao convemente, á qual me refer1re1; c porque S. Ex. talvez 
não disponha dos elementos precisos para poder .responder-me 
nos pontos inquinados. 
· Em . um trabalho convenientemente organizado, a pri
meira medida que deveria haver era os elementos officiaes 
relativos a cada uma das verbas 'da Receita, dos ultimas exer
cícios e, quando menos, .do primeiro semestre dó- exercício 
corrente .. Sem esses elémentos nós vamo·s votar augmentos ou 
alterações,. representando todos elles productos apenas 'do um 
verdadeiro malabarismo de algarismos, como já referi ao Se
nado e mostrarei opportunamente. · 

Iniciarei a analyse da Receita pelos diversos dispositivos 
correspondentes aos numeras constantes da proposição· e que 
se referem á receita ordinaria. · 

. O~umero 1 diz: "Direitos de importação Pjra consumo." 
1 Varias modificações foram feitas, á ultima hora, o que 

.. é sem pra inconveniente, em relação a direitos sobre determi
'nados generos ou mercadorias. Preferível seria uma revisão 
geral da tarifa alfandegaria, tanto mais quanto existe pro-
jecto no Senado a este respeito. • · . 

· Comprehende, portanto, o illustre relàtor da· receita quo 
seria d!l maxima conveniencia, para pi:ld<~rmos saber se estas 
modificações devem ou não ~qr feitas na verba 1', as relativas 
aos direitos· de importação, conhecermos qual a quantia que 
luis• exercícios anteriores renderam estes numeras de tarifas 
alfandegarias e qúal o accrescimo provavcl qu,o o augmento 
póde determinai', porque muitas vezes o augmento pódc ter 
um caracter quasi prollibitivo e em logar de majorar a ro·nda, . 
determinar sua eliminação .. São- esses favores feitos á pro
duéoão nacional, a qual, em geral, sou francamente favoravel 
mas que não devem ser aprescn.tados· ao .ap~gar das lu~es; é 
índíspensavel que possamos estudar e ver s1 a producçao de 
que se .trata merece taes favores. 

' Ainda mais, os lá arcado. em 78.000:000$, o_uro; em 
57.000 :000$, papei; a importan'cia dos direitos de Impor!a
ção. Ora, sendo 'o tot.al da imporlanoia 135.000:~00$, em 
135;QOO.:rOOO$ •. 40 o/o .não dá a quantia que está escnpt~, qu~ 
será;·de 54.000:000$, papel, sendo o excedente ouro. Nao ser 
como' so chegou a est.es num~ros; 

·· Eis o primeiro esclarecrmento que solicito do honrado 
rela for., 

S.: 7 Vol. XI 39 
.. , 

·,, . 
. '·, ·,. '·.:.~.-. 

'"~ 
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Até agora, cobrava-se 55 '% ouro; ugura, nos termos da 
proposição do art. 3', n. 3, fica o Govevno . autorizado ,a 
cobrar, em ?'elação ao imposto de importação para consumo 
·oo o/o ouro1 e 40 o/o papel, sobre quaesquer mercadorias, abo
lidas as dJstincções do art. 2'. · Portanto, não ha restricção 
nenhuma. , 

Se o total desses direitos está arcado em 135.000:000$, 
40 o/o são. 54.000:000$ e o excedente, que representa réis 
Si. 000:000$, é a importancia I em ouro·' Logo, está errada a 
proposição da C amara quanto á verba que consta do n. 1. 

· O illustre relator da Receita naturalmente, com a pro-
meneia do tempo, desejando ·que rapidamente o projec.to pas-. 
sasse á 3' discussão, não teve a opportunidade de. fazer os 
calculas, nos quaes consumi grande parte do. dia de .llontem 
e toda a manhã de hoje .para verificai-os. . 

O SR. LAU!lo Mür.LEÍ1. - N atura)mente a Commis~ão se 1 
' 

aguardou, para verificar esses ·calculas em· terceira discussão. 
· o SR. PAuLO DE FRoNTIN - Mas, V. Ex:. comprehende 

que. a Commissão é technica. Sendo assim, a quem hei de pe
dir informações sinão ao relator (l'ausa.) Claro,·-· que .não 
posso solicitar 'esses esclarecimentos de outro qualquer Se-
nador. . . . . 

V. Ex:., Sr. Presidente, por exemplo, .não m'os dará. 
Estará perfeitamente ·em seu papel . dizendo que ·a Commis
são technica é quem compete escla,rece!l o assumpto. O que eu 
affirmei foi o seguinte: que o numero i está errauo e V. Ex:. 
e o Senado hão de ver.. . ' . . . , 

E não é o unico· erro que seJ contém na proposição da 
Camara que orça a Receita. Por isso urge que facarrios um . 
exame sério e completo, para que, ·mais. tarde, não sofframos 
a ·critica .iu~ttificada dos contribuintes que vão ser. sobrecar, 

· regados com novos impostos. . . . . 
O SR: LAUl'ló <MüLLER - O que a Commissão pediu foi que 

se fizesse e.m relação, a· este areamento, o mesmo que se fez 
em relação aos outros. • 

O SR. PAULo DE FllONT-IN -.. Mas .a questão é diversa • 
. O SR. LA uno MüLLER - Para se fazer o calculo de. 40 o/o 

de uma somma não se precisa de duas. discuss>ões. 
, 0 SR. PAULO DE FRONTIN -.Se .eu 'fizesse a analyse, em 

3• discussão, e, V. Ex. entendesse que eU' não' tinha razão,, 
eu não teria mais.·a. opportunidade de apresentar emendas. 
Por isso é que adduzo estas considerações, em 2• discussão. 

Lerei o parecer do 'Relator e, caso- não, esteja'. de accôrdo 
com elle, em 3• discussão, poderei discutjl-a novamente. Se 
eu tiver sido esclareciao, modificarei as minhas emendas; si 
não, as. renovarei. Eis a differenca que ha. 

O SR. LAuno MOLLER - No ·calculo àrithmetico desta na
tureza nós ·havemos de estar sempre de accôrdo. 

o Sn. FAUl~O Dll FROTIN-Na·vcrhn 2', convém ainda obRer
var que a cifra attribuida, esle nnno, ao total dos impostos 
de importação, é muito menor do que a constante do anno 
passado. O areamento vigente deu um total do 11!5 .. 200 :000$; 

"este anno, attribue 135,000:000$000. Qual a base para esta 
alleral)ãa? · · 
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Si tivesse. sido aprésenlado resultados dos uireilos de 

importação; cobrados em· 1·9,10, :t9·20 c iU2i, como era dou
trina antiga, o se tomasse a média do tricnnio - perfeita-
mente; nada teria que objectar. . . .· . · 
· . Por que é que se altera, do ·um · anno para outro, uma 
somma, do CCl'Ca do 10 mil contos? .~ada explica este facto; 

Está ahi a razão de todos esses defeitos- a nossa ;prin
cipal funccão, · que é orçamentaria, ó feita sempre ao apa
gar das lu21es, sem o. exame rupuradb que só póde ser feito 

. com calma: 
1 

· · · 

·. ·Se o orçamento da neceita não ficasse para· ser discutido · 
hoje; ·e.u não estaria habilitado para commentar a proposição 
da Camara · dos Deputados,. como estou fazendo. · · 

Do n. 2, relativamente aos 2 o/o, ouro, eu nada tenho . 
a observar. Não sei se· está bem calculado, mas eu não co
nheço os elementos relativos ao exercipio anterio1·; Sei que, 
o anno passado, a receita estava fixada em 8.00 coritos, ouro. 

, Esta verba perdura. Se é ·razoavel· ou não, ·eu não sei. · 
' O riumero 3 abrange o expediente dos generos livres de 
consumo. · . 

. ·Aqui se ·dá uma, modificaoão· muito ·importante, da qual 
não sei a causa. Figura no areamento vigente _. ouro, 900 

. contos; papel, 800 contos, e na proposição vê-se que a parte 
ouro, é elevada a L 500 contds; e a papel, a 1.200 contos. 
Quer dizer que ha um acerescimo de 66 o/o, na verba ouro, e 
'de ~O o/o, na verba p3lpel .. Por que? 0 .a pergunta que faço 
no nobre Relator. Não véjo, devo· dizer, nenhuma justificação. 
Entretanto, não se fornecem elementos ao Senado para que 
este possa saber qual deveria ser, ris·orosamcnte, a estimativa 
deste orçamento. · 

Passemos á verba 4', rclati.va ás capatazias.· No orca
monto votado no unno passado; figura a quantia de 400 .con- ·. 
tos;· a proposição mantem a· mesma fmportaricia. Esta .é uma ' 
das disposições em que parece que poderemos voltar ao· que 
existia antes da· loí 'de 31 de dezembro de HH5. Antes dessa 
!e, havia uma taxa maior para tudo o· .que era relativo aos 
genl'ros .de exportação estrangeira; a.lei de 31 de dezembro do 

• J 915, lei• da Heceit.a, modi·ficou do seguinte modo as disposl-
ciíes an ler i ores: · 
· · Art. 1.•, n. 4; Ditas de expediente de Capatazia, mantidas 

as taxas cm vigor para os generos de importação estrangeira 
e fi:o:adas em 'um real e meio pot~.j;:i!o de genero de prodUCQiíO 
nacwnal exportado .P~ra o estran~e1ro ou para portos nacJ.o
JlUes ou im·portados de portos· r.amonaes; em um real por kJio 
do minereo de· manganez, ferro, areias mofmzitlcas exvort.a.
dns para o estrangeiro;· em ineio real por kilo, o sal, o assucar 
e car\'iio de pedra nacio'nal exportados oü importados da. por
tos nacionaes, taxas essas que serão desde já, obrigl\toria
ment.o, extensivas aos portos cm que houver o melhoramento, 
. do ·accôrdo com as disposições constantes dos respectivos con
tractos.) 

Ora desde o momento que se faz elcvaç:to de impostoa, 
em !'elacão a outra~ verbas, porque não restabelecer ~s impon~ 
t(l!1 existentes, que com a alta \do trabal!lO naCional nao podem 
mn.is ser cobrados dentro dos pr~cos ban;:os m~rcados no orca
menlo de 1016? . , 
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Apresento, portanto, uma emenda, quo corlsiste eni sup• 
rJrimir no art. 1", n. !1, na lei' n. 3.070 A, de 31 de dezembro 
de .1915, ~ 1disposição q_tio altera para .um e meio real 'por kilo_ 
de ~,genero de . producç!to nacional pwra portos estr~ngeiros e · 
um l'f;lal por l>ilo de mmereo ·de manganez, ferro, are1as mona
zilicas, exportados para o estrangeiro, restabelecidas as taxai:! 
anteriores. . . · · , 

Os generos, que principalmente, podem .supportar essas '. 
modil'icacões, estão boje em •.londicões ·cte preço~ muito 1lia.11:1 · 

. altos do que em 1915, quando a lei foi promulgada. Quer o 
café, quer o assucar, quer· o algodão podem perfeitament.e 
~upportar essa modificação. · ~ão a 1'aco, porém, quanto ao.~ 
demais generos nacionaes. Apresento sómente uma emendll 
em relação aos gencr{)s nacionaes exportados·•para o estrau• 
eeir(l. Quanto á importa:ção ou á exportação dos gimeros na
('lllnaes para )?Ortos naéiona:es, julgo que não ha convenienr.!a 
em alterar o que já existe. · ~· · . 

N • 5 ....;., Al·mazenagens. . · · .1 

Foi orçado, no orcamento vigente, em 700 contos .. Eleva~ 
ll(l para o futuro a SOO contos. Faço a respeito a mesma obser~ 
,·a~ítC) anterior. Não sei qual a razão dessa modific~çãQ. . 

A taxa dl'l ostatistica tambem soffl•eu um augmenf,o ainda· 
maior, quer dize1·, foi estimada na verba, em 700 contos, quan~ 
do n orçamento vigente orÇa· em 500. Ha, portanto, um au-
smen!(.) de 200 contos. . · . . , 

:A verba relativa ao n. :j - Imposto de pharoes- tam~ 
hem foi accrescida em 100 co1itos ouro. Era de 200, passon 
u 300. . 

A vÍ!rba -- Docas - que era de 15 de- c0ntos ouro, fot 
f(lantida. na meoma si tuacão. 1 . . . · 

· A verba r:. 9 -· 1 o '1o s·obrc o ,expediente dos gene r os li· 
~TeB. de direÍtf• de consumo, que no ' Ol1Qamento vigente CSt.;Í 
orçad:J. ew 90 contos ouro e 80 contos papel, foi accr•esciàu 
para 150. contos ouro, 120 contos papel. Tambem não sei qual 
li fundnment.o. S!io outras co:1sideracões identicas ás nnteri~- _ 
res, a q~w fa~o sobr'e esta pnrt.e da proposição.· · 

'r()Jl"'OS ngom n !l" disposição - Impost.o de consumo. S::l:l 
o n. 10 figura o imposlo de consumo sobre o fumo. A •pr,opo- .. 

" . si cão ·da· Camara fez varias alteracõe~. !l~tabelecendó um 
computo de 50.350 contos, c{)ntra 43 mil ()Ontos, que é o que 
:·:gura no orç!,m&Jtl.o vigente. Naturalmente i8so provém das 
Jr.odificc.cões ·feitas nas tnx\s do iinppsto de consumo;· Nib 
·cxnminerei; pcort&ntci, mais o caso a respeito. . . 

Em seguida temos o imposto sobre behidas, imposto· elo 
consumo !'(1!: o ·n. H. Nessa part.o houvCl uma elevação, qu11 
(larece verdadejrumPntP a~orbilr.mte!' ~ tive OJ~po~tul'lida•l!: · · 
de repcber var1as· J'llClamacor.s ·a· respeito .. ·As prmmpaes re~ 
clam~ões são us elas fabl'icas de cerveja :de baixa i'érmen~ 
taoão. . , · ·:.. · 

Recebi-as não RÚ rlas principacs companhias que b•aba
lham no Districto Fr.rltll'al, rJomo a Bralunâ; a Poloum, a An
siatica, como ainda tl::ts. companhias de S. Paulo como a 
Antarticn, de Juiz do Fora o do Rio Claro. Recebi tambcm 
telegrammas do .Pnrnnú e de olll!'os pontos, solicitando-me 
que agisse para: que não fo~f'C' elevado nesta propo'rcão o im~ 
posto sobre a cerveja·. · · 
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Effectivn.menle, o imposto sobre a· cerveja tem sido 
constantemente augmcnt.ndo c ainda neste ultimo exercício 
cst.o nugmento se verificou. · 

O que se propõe agora 6 um novo augmcnto, sendo para ' 
n cerveja do alta fermentação '!JO réis, p0r ·meia garrafa; 135 · 
réis, .por meio litro; 180 réis por garrafa e 270 por litro, isto 
é, 50 % a mais do quo paga actualmente. · 

Para a de baixa fermentação propõe-se 120 réis por 
meia garrafa; 180 réis por mQio litro; 240 réis por garrafa 
o 360 ré is por litro. Actualmente, paga 80 réis,- dando-se 
portanto, um augmento de 40 róis, ou sejam 50 %. 

Creio que este imposto assim elevado virá prejudicár a 
indu~tria do fabricação de cerveja. · 

Não ha duvida quo se pódc augmentar o imposto, mas 
qne so o faco. de um modo razoavel. Poderia .scv, por exem-
plo, r! e 25 % para a c.erveja de alta fermentação. ·. 

Em todo CMo ebamo a aU.en':liO do illustro Relat.f'lr para 
a emenda que formulei, a qual, me parece, attendorá ao ob
.fn<1t.ivo do Govorúo e, ao mesmo tempp, ás condições dessas 
fabrica$. . · 

· Muitos dizem ane a-. industria de cer've.ia não· é uma in
dustria nacional. E' um engano. As Fabricas de cerveja, a 
não 8er a cevàda c o lu pu lo. empregam todo ·o material na" 

·· cional. As caixas são de pin.ho do Paraná. os palhões vem do 
. Paraná e igualmente tudo que diz respeito á impressão de 
rotn lns fÍ. nacional. De modo que .l?,Odemos dizer que a in
dustria do cer.veja é ho.ie nacional e''~iá se tem feito até ex
periencia com a cevada do Rio Grande para ver se chega a 
resultados satisfactorios. · 

E' de toda a doriveniencia, pois, que forneçam um contin
gente mais raz9a~el e o aco.rcscimo que eu proponho na minba 
emenda é o segumte: · 

"Ao art. :t•, n. H:. 
' Substitua-se: cerveja 'de all.a fermentaQão, por 
meia garrafa, 80 réis; por meio' litro, 120 réis; por gar
rafa, 16.0 róis; nor litro, 240 réis; de baixa fermentação, 
por meia ~arrafa, 100 réis; por'meio litro, 150 réis; por 
garrafa, 200 ré is; por litro, 300 ré is." 

' . .. 
E' . pouco mais ' do 2,5 % para um caso e exactamente 

.25% para outro. 
Est.a é a emenda· que eu formulei com a qual se poderá · 

obter um augmento da . receita ·superior a 1. 000 contos. 
E' uma base muito import!lnf.e, porque temns uma. pro

duccíio muito elevada, que attmge seguramente a mms de 
40 milhões de garrafas. · . 

De modo que se poderá contar c.om uma elevação no
t.avel de renda, uma vez acceita esta. emenda, que ê l'at.oavel, · 
segundo o que ouvi das Commissões que me procuraram, é o 
limite a que póde attingir a 'aggravacão do imp•lsf.o ·sem de
terminar pre.iuizo pa~a as ·industrias existenllls ou para ~eu 
desenvolvimento. 

E' interessante que, tendo sido elevado desta fórma o 
imposto, não- uugmenfasso a receita, estimada em 61 mil 
contos, . quando o anuo passado ella foi estimada em 62 mil 
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contos. E' este um ponto inexplic!lvel para mim, p~is sup- · 
ponho que· quando se aggrava um 1mposto a renda respecUva 
deve augmentar a receit.a e não diminuil-a. 

Em relação aos. phosphoros, houve Lambem diminuição 
de .dois mil contos de réis. Naturalmente, é porque a renda 

. arrecadada não .correspondeu á estimada. Por ahi se vê que 
tambem: é prec1so elemento do Thesouro para se ter segu.:. 
rança na modificação da estimativà- votada no anno passado. 
Parece·-me· que a estimativa anterior deve ser mantida. · · 

"· Com o sal. tambem se deu · p·equena · diminuição na· es
timativa. . Para o exercício corrente· a renda desse imposto · 
foi estimada em 6. 700 contos de· ré is, e não tendo sido mo
dificadas as taxas, para o anuo vindoúro, a ·estimativa é de 
6 . 500 contos. · . . . . . 

O numero 14 é ·relativo ao calcado.· Ahi ha uma aggra
vação bem importante~ Vemos que elle · passou de 5. 400 
contos, estimados para o exercício vigente, para 6. 500 contos, . 
que. é a estimativa para .o .exercício do anno .vindouro. A 
aggravacão, portanto, é de L 100 contos. · · · . . . 

Sobrtf· perfumarms, n ~ 15, temos o contrariO. , Apezar 
de . ter havido mudificacão. aggravando uma serie i:le casos 
concretos; a renda· é estimaçla em 5. 600 contos, quand'o a 
estimativa pa.ra o exercício vigente foi de 6.100 contos de. ré is. 

Na rubric'a "Conservas'' foi introduzido o chocolate. Não 
sé i. si essa classificação será conveniente; os mais entendidos 
que digam à respeito. A incorpora.cão deste prodQcto naquella 
rubrica em lagar de determinar augmento de. receita, diminuía. 
Tambem. é muit.ó interessante não .s.e fazer .referencia ·alguma 
ao caso .. O anno·'})assado a verba est1mada era de .6. 300 contos 
naquella rubrica.. Agora com a incorporação 'do chocolate, 

. essa mesma renda. foi estimada .em 5. 0!10 contos de réis. · 
Tambem desejaria para este .caso qualquerlesclarecimento; .. 

·Os--numeras 17 e 18 (vinagre e velas) nãu foram mo
' dificados, nem na estimativa nem nos impostos; .as estima-. 

· · tivas eram de 800 contos. de r.éis e 700 contos para os dois, 
respectivamente. , · ·· · · , 

· No· n. 19 exist'e o imposto de consumo sobre bengalas, 
que não· produz ~senão \50 contos de ré is •r '·Proponho . a sua 
eliminação; porque, pro'l:avelmente, a sua arrecadação é· talvez 
mais trabalhosa e custosa do que o .seu producto. • · .·· . ' 

O n. 20 é relativo· aos tecidos. , Nos ·tecidos. ha uma ser i e 
de · modificações importantes, as quaes facultaram . passar
:15 mil contos, que é a estimativa vigente, para 46' mil contos; 

O n. 21 refere-se a artefactos. de tecidos.· A h 'i ·a me·sma 
coúsa se' dá: ·A aggravacão de:!iinpostos para diversos ·pro
duetos, .Par~ diversos artefac~os, ·c?bteve. 4. 500 contos! .em ,leigar 
de 4 m!l 'contos; que· é ·a est1mat1:va; do areamento v1gente. · 

·. Sobre vinhos estrangeiros; .tambem se aggravou bastante, 
elevando-se a. estimativa a 200 contos .mais do que ·a do or

. camento 'vigente. Parece-'me ,que .. ahi . tl!-m):iem · h(!uvo UJ?l 
nhRurdo· de 'f.axnoüo, que é excessrva; ·po1s SI tJVesse s1do ma1~ 
moderada~ 'daria resultados mais• favoraveis. 

·Ha, porém, um ponto para o ·qual ·chamo especialmente 
a attencüo· do relator. E' o relativo ao "champagne" e outros 
vinhos espumosos semelhantes.. ~ . · 
· . A taxa era de 1$. por meià g·arrafa. e foi dobrada; 
passou u. '2$, por· meia· garrafa; moia litro, 3$; garrafa e. litro, 
6$000, J!'oi, portanto, uma duplicação do .taxação, · 

/ 
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'' ' Como os vinhos estrangeiros pagam imposto de impor-
tação e nesse imposto ha uma aggravacão de 60 %, ainda que _ 

-se não houvesse alterado o imposto, alterou-se o custo. real · 
'do imposto, podendo-se calcular o açcrescimo em cerca de 
20 %, na base do vale ouro a 4$, accrescimo, portanto, que 
affecta· bastante esse producto. Sabemos que elle é de -im
portaçã(:) franceza .. de uma regiii.o das mais devastadas pela 
guerra. 'rive opport.unidade de visitar pessoalmente a .cidade 
de Reims e seus- arredores, até Chemin des · Dames, onde se 
travaram succcssivas batalhas e tudo foi destruido. Niío me -
parece, portanto, como medida do boa amizade, que se esta-
beleca esse accrescimo sobre esses vinhos. , 
· ' ·• Dlr.:se-ha que é utilidade de luxo. Perfeitamente.- Mas, 
deve~so attender tambem quem são os seus productores, e 
o principio da amizade reciproca póde, muitas vezes, influir 
para que não se estabeleça tantos impostos. Proponho a sua 
suppressão. E- si a Commissão. entender que a suppressão é 
dePJais; porque, como disse; sobre esses vinhos ,ainda ha o im
posto de exportacão, por COl!Seguinte um accrescimo, lem
brarei que proponha o substitutivo que entender. ·O ,imposto, 
como está, é de facto excessivo, e, ao mesmo tempo,. e uma · 
prova de que por parte do Brasil, que foi allíado da França, 
não se attende ás condições especiaes da zona productora. Que 
os Estados. Unidos, por causa da lei do• prohibicionismo. não 
permitte mais a importação desses vinhos, comprehende-se; 
é uma medida de ordem geral, mas neste caso, é uma medida 
especial. 
· . Ao n. 23, · sobre .. papel de forrar casas, faço as mesmas 

observações que fiz sobre bengalas. A renda desse imposto, , 
ha annos seguidos, é ·apenas de 50 contos. Não vale a pena -
mantel-o. Proponho sua suppressão. · . . , 

O n. 2i, é sobre cartas de jogar. Era de 1.300 contos 
no exercicio passado; agora é de L 800 contos. O resultado 
provém de ter sido elevado o imposto sobre cartas de jogar. 
Sobre as · communs, as · de quálidade inferior, por ba~alho, 
1$500. Sobre os de ·"pocker", "bridge", etc.,·· ou de qualidade 
superior, por baralho, 3$000 E os. baralhos de tamanho mi-

. nusculo· ·ou de qualquer qualidade, por baralho, 1$000. · 
.Parece-me. que; ahi, se póde ir mais longe; A lei da re

ceita para o anno vigente suppriiniu o imposto sobre o ·jogo, 
, julgando-se que, não devia, por este modo, legalizar o jogo. 

·· O sà. Imr;Eu MACHADo-O-jogo continuou sem proveito, 
foi o resultado I , · 1 

0 SR, PAULO DE FRONTIN .·- 0 orçamento actual, constante 
· . da proposição, mantém a mesmá medida suppressiva. 

O Sn. IniNEU MACHADO- Essa medida devia ser sup-
primida. · 
- O SR. PA:ur.o DE FnONTIN- Parece-me, portanto, quE! o 
imposto sobre as cartas de jogar- f'JUI:I oon~W.11A !1-- fórmn 11')
directa de· cobrança do antigo imposto sobre o JOgo- devm 
ser mais elevado do que o 6 por esta proposição. Assim, em 
Jogar do 3$, 1$500 c 1$, âpresento uma emenda augmentando
se para 4.$, 2$ e 1$500, respectivamente. Por esta fórma, so 
poderá tet· uma renda maior, provenicn'te do uso de cartas,, que 
constituem o elemento indispensavpl a. cortas espccies, de JOgo . 
.__ O SR. ImNEU MACHADO,..!... V. Ex .. JrlO · :permitte um aparto~ 
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O Sn, PnESIDEN'rE- Com muito prazer. 
' o sn: IniNEu MACHADO- Com relação ao jogo, deu-se 

facto muito interessante: a lei da receita vigente supprimiu 
. I ~ 

a fiscalização anteriormente existente, deixando de éobrar 
:lmpostos sobre o ,jogo: este, el)tão.J proseguiu, permittido .pela 
]>alicia, c até jogos que antes nao eram per;mittidos, sob· o 
regimen da fisc!tlização, hoje o são. 

I I• •' 

·o Sn. PAUW DE FnoNTIN-· isso é outra questão; estou 
tratando do assumpto sob· o ponto de vista dos impostos de 
consumo. · · 

O Sit. IRINEU MACHADO-Exactamente~. mas estou mos
trando. uma face interessante da questão. O Estado não ex
tinguiu o vicio e não continuou a tirar delle os lucros que an-
teriormente obtinha. · 

O Sn. PAULO· DE F'noNTIN- Entretanto, por esta fórma 
que proponho, .póde-se, indirectamente, augmentar a recejta, 
desde que se não queira tributar directamente o jogo fisca:. 
Iizando-o. Por isso, julgo plenamente justificada a elevação. . . . 

O Sn. Innmu -MACHADO- Si. o jogo é ,perrnittido ·)las ci
dades de aguas mineraes, o rião o é nas outras, mais injustifi-· 
cavei se torna a extinccão da fiscalização. Si ha immoralidade, 
ha ·em toda a parte; si devem havér proveitos, deverão .se~ 
obtidos em toda a parte. ::. . .· . 

0 Sn. PAULO DE FRONTIN -·'A ~rÓposição da CamaÍ'a dos 
Deputados eleva bastante o imposto sobre os chapéos, e o in

. teressante é· que, assim procedendo, com tudo não augmenta a 
-- csLirilativa da receita proveniente desta rubrica. Para o exer.

cicio actual, a estimativa da renda é de 4.500 éontos. Na 
proposicão se conteem · as .seguintes modificações: «por uni
dade, para sol ou chuva : I, com cobertura de ·lã, etc., $800; 
para cabeca, por unidade: Vl de .crina, etc., $500; VII, de 
feltro, castor, etc., $801J: vm. de palha do Chile, etc. até 

1 o -preGo de 20$, $500; de mais de 20$, 3$: X· de felf.ro de lã, 
etc., $500; XI, de qualquer tecido de sê da, etc.; -$800). , 
· Basta lêr esta rubrica para se poc!er avaliar como se ge
neraliza, corno se aggrava a cobranoa de um imposto. Entre-· 
tanto, a Commissão não âugrnentou a estil,llativa. E' de 4.500 
contos, no areamento pas~ado, · foi conservada no vigente, 'O.· 
c·'r..: innará a spr u mesmu, pela !H.'OoJ• ~IC·ão. · . 

Sobro discos de gramophones, não·;;~ alterações, nem ·na 
estimativa, nem nos ,impost.o~. : . _. . . . . . , 

. Sobre loucas e VIdros, nao · ha tambem alterações na es
l.imativa, porém, ha urna reduccão .c!P.. 200· contos, pois era de 
1. 500 contos ~ pa~sa ,a ser de 1:,300·, , 

Nas ferragens, o mt;lsmo fac.to se d1í. Não havendo nu
gmento dt> imposto,· h a tambem reduc~ãi) de ·estimativa, de 
i. 250 cnnios para 1 . '000. · ~ · - · 
· A prnpo~ioão da Camnl'a · dos D'eptJtados creon sobre ci 
café t'?rrado ou rno.ido e sobre a manteiga uma, aA,"!n'avar.ão nos 
!'cus 1mpnstos Nos sabemos que o oafó ó ó alimento dos 
pobres, Drmnp:mhnrlo. de pão com mantei!l'a. E hoje, quando 
o fei,ião n fnrinl1n de mandioca o a carne soccn 'subiram a 
preços cxtraordinnrios, -cxnc.tarnenl.t' o café o o pão com man
teig·a é que constituem a princi-pal alimentação das classes Ia-

i 
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boriosas. Por isso, .sou formalmente contrario a esta aggra~ 
· vacão, e proponho a suppressão da nova taxa tanto mais quan

to o augmento é estimado em, apenas, 250 contos, para cada 
uma dessas verbas. A primeira era estimada no orçamento 
vigente cm ·2.000 contos .e ·passa a 2.250; e a segunda, esti-' 
madn em SOO contos, passa a 1 • 050. · . 

· Sobro joias, obras de ourives e objectos de adorno·- ver~ 
ba 3t - dá-se um facto interessante. Existia a decompo
sição dessas .verbas no orçamento vigente. A proposição da 
Camara dos D&putados, reune-os em um só numero -· 31 - A 
tJst.imativa era de 2.900 contos e passa a ser de 4.000:000$000. 
Ahi, a estimativa e a aggravação foram elevadas. Como se 
trata de objectos de luxo, póde ser mantida. 

Sobre moveis, ha algumas alterações que permittiriam 
elevar de i.O()O a 1.300 á estimativa desse item da receita. 

No-numero 33. sobre armas de fogo; br.m corno no numero 
43 sobre Jampadas eletricas, não 'houve absolutamente attera
cãó, nem nos impostos nem nas estimativa.S,· respectivamente 
de 300:000$,1para o numero 33 e.de 400:000$, para•o numero 
34. ' 

o numero 35 taxa o queijo ou requeijão, typo:minas com~ 
mum, W ré is p-or kilo ou fracção de kilo; t.ypo de outras es-
pecies e quei,io desnatado 200 réis por kilo. · 
· ,Niada tenho absolutamente quo objectar, porque desde que 

·a manteiga paga o imposto do c11nsumo, não ·ha razão alguma 
para que o queiJo tambem não pague. · 

. O numero 36, trata de um imposto de 5 réis sobre cada 
. Si se tratar de ]{ilowalt luz c não kilowatt hora, a re

gímen de consumo for a f o1·{ ait '5% sobre os preços arrecada
. dos na forma que fôr prescripta em .regulamento e com isen~· 
ção para o· con~umo mensal abaixo, em caso, de 20 kilowatt, 

Orq, ern primeiro ·Jogar, a dc,finição não está bem clara. 
Si se tratar .de kilowatt luz. c não kilowatt hora, a re

ceita será. nulla. Do modo que, já h a 'um erro de teohnica. 
Em segundo Jogar·ha um outro impoeto a. forfait de 5%,. cuja· · 
base tambem não é bem a clara. l!'inalmente, o modo pelo qual 
o imposto deve ser cobrado pode dar Jogar á creação de uma 
serie de Jogares, como já se tem feito !lara outras cobranças, 
que vão abs:orver o sacrifício ao contribuinte -no.' pagamento 
·da verba necessaria a esses novos funccionarios. Ahi será 
preferível que o Congresso· fixe logo a forma, si entender 
manter esse imposto, pela qual elle deva ser cobrado pelas 

. proprías companhias, · mediante um . contrac,to, como se dá 
com o imposto de transito, , que é cobrado pelas companhias 
que vend~m os bílhetes. 

O SR. LADRO MilLLER - Estamos .de accôrdo. 
O Sa. PAuLo DE FRo:NTJN - Agradeço a V'. Ex. o apoio 

que da á idéa. Do mcsnio modo acho que em Jogar dos' 2 réis 
sobre cada kilowal.t. forr.n. fosse eobrado 2o/c sobre o valor to-
. !.ai do consumo, devend·o se· estudar qual a quota; e para o 
outro 1%. o 'que Já seria uma quota suffioiente para inl~ 
cio. Isto g-oneralizava todas as companhias do· forca e luz, re- .. 
proscmtava uma rrnda bnstnnt~ elrvadn. 

'Passemos ao III, impost.o sobre circulacfio. 
O imposto sobre circuln.ção tcv~ uma ligeira aggravacão 

permitf.iu-so tnmbem o pagamiJnto elas patentes dos officincs 

,. 
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'de.segunda classe de reservistas, estabelecendo um selln. Isto' 
determinou não modificar a parte ouro que é de 60:000$ no 
.orçamento actual, mas elevar de 75.000:000$. a ·78. 000:000$, 
a parte papel correspondente a esta. verba. ' . 

!No transporte, dú-so uma circumstancia interessante;. ha 
um accrescimo bem notava! sobre as passagens; principal
mente as transatlanticas, e ha agora tambem· a creacão qua 
me parece justa, da variação das passagens, conforme .o preco: 
P·reco minimo, preço médio e preço luxo. E' justo que· quem 
pode pagar uma passagem de luxo, muito mais elevada que 
uma ·passagem .ordi·naria. ou sem luxo, tamb.em ,pague um 
imposto maior. Devido .a isto, a verba de 14.000:000$, passou 

. para 20.000:000$, no exercicioofuturo . 
. . /Nla taxa de viação dá-se um phenomeno inverso. Não sei 

qual a razão. ~· . 
O illustre relator da Receita poderá examinar a questão e 

verificar. si é procedente a reducção.. . 
_ Em certos casos, parece até que_ houve ·a ·objectivo. de 

nao elevar a receita, para que· a d'espeza fique como um es
pantalho e o «deficit, venha affectar o funccionalismo pu-
blico, corlando-~;•e a tabelia Lyra. (Apoiados.) . . . 

Effe.ctivament.e, · os dados que o Thesouro ·forneceu, ha 
um anno. permittindõ a. eõ'tirriativa de 25 mil contos, não po
dem permittir que ~e reduza a :18 mil contos ·a importancia 
dessas taxas para o proprio exercício. Ou. houve um erro, ou 
ha um erro. Parece:..me que o erro existe a.ctua1mente. Cha
mo a attenção do ·honrado relator, que porlerá solicitar ele
mentos do Thesouro Nacional, a:(im de esclarecer o assumpto. · 
· ' . O · n. :/~() refere-se . a · emolumentos por· attestados, 
guias ou certificados de animaes, ·etc. Não ha modificacão, 
Conserva-se em 2. 0(}0 contos. · · 

.. O capitulo IV' trata ao imposto sobre. a renda. ·O n .. 41 
· deste capitulo refere-se ao11 dividendos e accões de compa

nhias ou sociedades anonymas, ·etc. A estimativa de 12 mil 
contps é ·mantida ne~ta verba. . . ' ', 

ü n. 42, relativo a 5 o/o sobre os juros dos creditas ou · 
emprestimos garantidos por · hypotheca, etc., teem a sua es
timativa elevada de :1.500 para 2.:100 contos, 
· O n .. 43 refere-se a 5 .% sobre premio§ d'e seguros marl

timos o terrestreR, seguros de vida, ·.etc. E' mantida a esti-
mativa de 2. 301Q contos, . · · · 

. ' ' ·I ' , •. 

O n. 44, relativo ao imposto de' :LO o/o sobTe. os lucros for
tuitos, valores sortP.ados, etc., passa de 300 contos ·para 400. 

O n. · 45, que· trata do lucro liquido 'da industria fabril, 
tem a sua estimativa. mantida em .7; 200 contos. 

O. n.. 46, sobre lucro liquido de .commereio, é calculadú 
em 38.000 contos. Não ha alteracão. · 

. O n. lt7, que se refere ao imposto sobre as operaç!ies a 
termo, nã·o altera a sua ·estimativa, ·que é de 6.0010 contos. 

. o. n. '18, que diz respeito :io imposto sobre o lucro das· 
profissões liberails, mantem· a 'estimativa de 1. 000 contos. 

Passemos no capitulo V. . · 
O n. 40, desse capitulo, relativo no imposto sobre o c~t

pit.al da Loteria Federal. e o n. 50, lambem relativo ás lotc
;rias federae~ e ás estadoa~s. não soffreram alteração ·e sü~ 

'I 
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calç,ulad!ls, respectivamente, em ·1. 10'00 contos ·e soo contos •. · 
Sobro diversas rendas. · · ., . . . · ;• 

O n. 51 refere:.se 1 a premi os de depositas publico~ 
Não houve altcrilcão {la estimativa do 150 contos. · · 

· · ~N~ n. 52, que se refe~e á. taxa: 'judiciarill, houve uma 
elevacl\o .de 50 contos de ré1s; era de 250 contos e passa a ser 
de 300. . · · 

Os ns. 53 e 54, respectivall!ente; sobre taxa de aferição 
de hydromctros o rendas federaes no Territorio do Acre, não 

. soffreram modificaclio. . 
/ O. n. 55, s~br~ exportação - 10. % a expor'tacão da boi"
racha do Temtorio do Acre o W % sobre a exportação da 
castanha do mesmo territorio, foi elevado de 1. 500 par:a · 
t·. 650 contos. . _ 

. o n. 56 \refere-se á taxa de sorteaqos não incorporados. 
· IE' ·mantida a estimativa. ' _ · 

!Passemos agora- ás rendas patrimoniaes. 
·o ·n. 57 trata das rendas dos · proprios naciónaesl · H a 

uma reduccão -· · . de SOO contos para· 500 contos. Não sei qual 
possa ser á · c~tusa dessa reduccão de .300 contos. E' ínexpli-

·. cave!. · 
O n. ~ 58 sobre as rendas, das villas proletarias mantem a 

cifra de 100 contos. · ~ · 
,o n·. 59 trata da· renda dos nucleos coloniaes dà União. 

Tivemos· opportunidade de ver publicada, quàsi que s·ema
·nalmente, a importancia da renda· desses . nucleos. Houve 

· ~uma decepção ou: ha um ·erro da parte do relator da Receita, 
na Camara dos Deputados, porque essa renda figura~a com a 
quantia de ,~()!} 'crn tm e, agora passa a de, 100 contos. Houve 
uma reduccao de 20 o/• • · 

O n; 60 refere-se á renda da ·fazenda de Santa Cruz e ou
tras, e o n .. 61, ao producto do arrendamentó das areias mona
zil;ícas. As estimativas reõpectivas são mantidas -em, res-pe
ctivamente, 70 crm,tos. -e_ 100 conto~ 

_ O · n. 62 refere-se a fóros de terrenos de marinha. Ha 
uma ele\'aQiio. de 5o conto& para 70 ooiltos. sem modificação 
de taxa~ _ ·. -, · · . · · , 

· 63_ -· · r .. audemiós. Conserva-se em 150 eontos, sem mo-
dificação; · : · . - · 

'ÀppltrGCC. uma nova !aia denominada 4:0CCUpação ÜOS !r.r
ronos do.· marinha () arrendamento de terrenos de' manl!l:());. 

. Essa nova taxa é de 300 contos .. Naturalmente; () illustre II e-
. tator da Rllceita. poderá obter· esclarecimentos para ,conhecer 
os motivos da creação dessa· nova consignação e, ao mosmo 
tempo, quanto tem de produzir para estimar a sua renda em 
300~n~s. · . · _ . 

Rendas industriaes, n. 65. Ronda do Correio Gernl. E' 
mantida; nã-o· se altorando as taxas postaes, cm 23 mil ~ontos. 
· · ·A ronda dos ·Tclegrapbos, n. 66, é modificada cm 100 mm
~s de réis onro c·clous mil contos de réis papel, de modo quo 
fi(Ja em :UíOO ()OnLos uut·o ll ·20 mil conlvs pupel, quando era 
de 1.600 ,contos ouro IJ 22 mil. contos papel. • 
. · -A renda da Imprenqa Nacional é elevada em mais 100 con- ' 
·~os. De .500 contos pasBrt a 600. · _ 

A da Estrada de Ferro Central do Brasil é conservada no 
mesmo valor. A da Oc~te é clcvacla elo 50Q c~ntos .. J?U-S>::mdo, 
pois, :a 6. 500 contos. A da Noroeste era de cinco mil conlos, 

.· 

i 

. . 
' .• r 

. . ,:'. ~ 

..• 

. ·:: 
., 
' 

'• ·:. 
., 
,, 



620 ANNAllS DO 'BENADCl: 

' foi el•evada a 5.:300 conto;,, .A do Rio d'Ouro,: o ramal ferroo 
c\e Lorena. a P!quete " u · Rêdc Cearense são conservadas na 
mesma esllmat!Va. 500, !?5. 3. 500 conVos. · · 

Verba 74 - Estrnd:l de Ferro Sanl!a Catharina. A elevação 
da osl.imativa de 130 pat•a 250 contos é sem just,ificação. A r!a 
Estrada de Ferro 'J'here&opolis é accrescida do 100 contos, 
passando de 500. a 600 c~OJ1tos. 

Estrada de Ferro d,J Goyaz. E' mantida a verba de, 1.630 
contos, o mesmo se dando com a Estrada de Ferro do Hio 
Grande do N ode, para a qual é conservada a verba de .. 550 
contos. · ' , ' · ·. 

. ~ ' ' 
Estrada de Ferro de S. Lniz a· Caxias. A verba de 400 con

tos é elevada a 800, ·naturalinent.e· porque foi incorpmada á 
Estrada de Ferro de Cax1as a Cajazeiras e 'rherezina .. De· modo 
que é por isso que a .verba está augmentada. I 

Casa doáMa.cda. N:7fl: Arsenacs, n. 80;Instit.utos de Surdos
Mudos c Benjamin Constant, n. 81. São m!lntidas :as mesmas 
estimativas. . . • · 

A verba 82 apresenta um facto interessante. Creio que 
soja um ·erro de impren~a. Não· temos o tempo necessario para 
verificar, O illustre Relator da Receitn poderá fazer mais fa-
cilmente ·essa verificnr,iio, · . . 

üs collegios · mi.Jitarcs no cxercicio vigente: devem dar a 
renda de. 200 ·contos,. entretanto, na ·exposição· da. Camara a 
eMLimativa (• reduzida a 20. A· diff;ercnça é grando -demuis; 
deve haver um errq qualqu:er~ . . . . · . . . · . 

N. 83 . Casa d·e Co:·recção. E' co,ns·ervada a mesma Impor. -
tancia de 40 contos. 

Renda arrecadada JlOS consulados, n. 84. 'E' mantida (!.fi 
2. 500 contos. 1 ' · ' 

Verba 85. Renda da .. Assistencià a Alienados. E' mantid1!. 
cm 80 contos, papel. · . 

Renda do Laboratoric Nacional de Analyses e outros. E' 
. elevada de 280 a 300 ~.ontcis. ' . 

N. 87 .' Contribuicão das companhias e emprezas de es-. 
trRJdas de ferro, ·Cltc. Pims'D que t.ambem deve haver um P.n·
gano. Não ha.cont.rihuit,\:lo nova que tenha modificado do modo 
sensível a situação anterior . 

. .. Ora, no exercício vigllntc, a importancia era de :1.200 
contos. Está calculada para d futuro exercício em 2. 600, ou .. 
se,ia uma diffcrenca de 1 .1100 contos, que se. n§o explica, Ou 

. uma foi inferior ·á real ou a outra não é. exacta. 
N. 88, r!Jnda dos Postos Zootechnioos; n·. 89 - Esco1a · 

Superior 'de A~ioultura e Aprendizes; n. 90 - Escola de 
Aprertdizes· ·Art.ifices; ·.n. 91 -· Escola de Chimica. Todas 
essas verbas são conservadas, com Hü' contos, 15 oontds, 7'B 
contos o 15 .contos. · . , . . 

<O n. 92 - Renda do Deposito 'Publico -· Como as de 
n, 93 - Servicd Medico Legal; p. '9'' ·- Policia Marltima; 
n. !l5 - Colonia Correccional; n. !l6 - Escola 15 ílc Novcm~ 
bro: n, 97 --;; Arcl!'ivo Publico; n. 98 ..:.... Fabrica de Polvora. 
da Estrclla, suo verbas conservadas no exeroiclo com ns quan
tias, respectivamente, de 15 cdntos. 5 contos, 3 contos, 2<1. oon.:. 
tos, 15 ·contos, 17 ·.contos e 1 o contos. . · 

· Com _rolacão ao n. 99, dú~Re tambem um erro provavel, 
PO!'Ciuc nuo pódo haver esta dJffcrenca, o .para este ponto 
chnmd a. t~ltenoüo do illustre relatoxl .. O n. 99, odiz = R!ll,lda 
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de Aprendizados Agrícolas. A .estimativa para o exercício vi-
gente qur era de .5 contos,. passou a 50 contos.. · 

Ou o anno passado fixou-se muito baixa a estimativa ou 
ella é excessiva este anno. ·. · 

O n. 100, relativa ás fazendas de oriaçãd; n .. 101 ~ Cam~ 
pos de demonstração; n. 1021- Rênda de Estações de Espe
rimentação; n. 103 - Escola cte Veterinarios, são mantido~ 
co'm as mesmas rendas. O n. 104- E.stação Soricula de Bar
bacana, tinha a renda fixada em .3 contos e para· 1923 está 
consignada apenas a de i conto. Parece-me, portantd que 
esta renda é pequena e haveria conveniencia •Que a estac!to 
Serioula se desenvolvesse entre nós para o augmento da nos~a 
cultura· do bicho de seda, que poderia constituir uma indu~
tria, pois, actualmente ella se desenvolve principalmente nds· 
Estados de S. Paulo, Rio de Janeiro e Minas Geraes. Penso . 
que seria de vantagem .dar á Estac!io Sericula uma estimati- . 
va maior ~o que a que está. consignada. 

A ronda .dos Centros M;ricolas foi fixada cm 4 c ... nto's e 
a da Fabrica de Polvora sem Fumaça em 17 c o ritos. 

Entremos na receita oxtraorrlinaria. · · · ' 
A verba do Montep!o da Marinha foi conservada, 3 cdntos, · 

ouro, e 4()1) contos, papel .. Igualmente foi conservada a renda 
relativa -ao Montepio Militar, em 3 contos, ouro, e 900 contos, 
papel. As. dos empregade>s publicos que .era de 24 contos, ouro, 
foi eJevada a 30, sendo mantitla a verba papel em 1.800. 

A· ve11ba - In(lemn!zaç!les -·foi mantida .em 125 contds, 
ouro, e 1. 800 <contos, papel. '. , .. , · . · · 

O n. H1 tem o titulo_- .Juros de Capitaes Naeionaes -
!Desejaria saber do illustre relator da Receita o que isto si-
gnifica· ·. ·· · 

A prlricipio suppuz que s'e tratasse das acclles do Bancd 
da Republica. , 

O SR. LAUM i\!ULL!m- Referem-se a lei n. 779, de 6 do 
setembro de_185L · 

· O SR. PAULO DE ThoNTIN - Isto é muito antigo; ninguem 
mais se lembra do que diz a loi. Em todo o. cas~ essa verba 
era de 70QI contos, ouro, e passou a ser de i. 000 contos, con
serv.ada a de 1. 500 conto~.' papel. Houve, portanto, um au
gmento de 300 . contos na verba ouro. 

Era neoessario uma oxplioacão a este . respeito para que 
pudesse o Senado votar conscientemente. . . 

No n. 1112, «Imposto de industria c profissões do Distri
cto F·ederab>, não houve ·alteração •. Mas a estimativa 'passou 
de i}, 500 contos a 7. 200. contos. . 

O n. 113, refere-se á taxa sobre o consumo d'ngua, que é 
est.imada em .!•. 500 contos, ;~uando era de li. 0001 contos. iE' 
outra· disposição que. e:mminarei posteriormente; o que não 
fnco agora para niio rtistrahir o estudo que ·estou fazendo. · 

Sobr·e o n. -114,. taxa de snnilamonto .. da Capital Federal, 
não ba somma; provavelmente é ·Um erro de impressão. Essa 
taxa tem dado mail:il t.le 2 .ooo contos .de ré is, de modõ que esta 
parcella deverá . modificar sensivelmente a somma total. 

No estudo que fiz pelo .. D!:m•io Official o pelo avulso não 
encontrei a importancia da verba. Mas sei, como todos os Srs. 
Sena,~oros, que no anno passado votamos para o exercício cor
ronto a estimativa de 2. 400 contos. Naturalmente, a ommissiío 
ucssa !J.)arcella' deu-sa por erro rlo imp!·essão. . 
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·O S11. LoPEs GoNçALVES·- E' provavcl que .á Camaru não 
tivesse chegado os dados necessarios, quando se fez o avulso. 

O Sn. PAuLo DE FnoNTrN- Mas se ha'somma total ·como 
é que !se chegou a ella sem· esta. parcella? Não póde deixar do 
haver cst.ima!;iva para. .um imposto que ex~ste . para todoS os 
predios do RIO de Janmro. Chamo a attencuo do Sr, relator 
para que 1S. Ex. ·preste esclarecimentos sobre as duvidas que 
apresento. 

No n. 115, contribuicão do Estado de São Paulo' tpara pa
gamento .dos juros, amm>t.izacão e respectivas comfUissões ·do · 
emprest.imo de tres ·milhões de libras foi .conservada a: mesma 
estimativa anterigr. · . 

No n. 116 tambem se deu o mesmo facto. . 
No n. 117, ,juros de· emprestimos ao ·Banco do Br:asil, a 

, estimativa ·era de i. 600 contos e passou a L 700 .contos• de ré is . 
. · O n. HS, renda do Gabinete · ·· Policial · de Identificação, 

elevou-se de 100 a 130 contos de réis. · · ' · 
Os numeros 119, 120 teem as suas estimativas mantidas, 

respecth:amente, de 30, c 31 contos. de· ré is. · ·· . · '. 
No n. · 121', Juro de 2 o/o ·•·obre as quantias requisitadas 

pela Carteira de Redesconto~ houve augmento, na estimativa, 
de ·L 500 para 2. 000 contos de ré is.. . ~ . 

·.~gora nos Recursos; ns. 122 e 123, não houve alteracão da 
estimativa vigente; . . • . . . ; . . . · 

· Na deduccão TeJ.ativa aos.5 o/o óurà, dâ totalidade dos di· 
reitos de importação para .consumo, para a renda com appli-
cação especial·não ha a somma.'respectiva. . . · ; .. . 

· Naturalmente, se as wmmãs tiverem de ser alteradas em 
virtude das considerações feitas, .esse total deverâ soffrer. a 
alteração correspondente. Com. relação á. renda com applica· 
ção especial.- iundo de resgate de ·papel~ moeda - não. 
houve alteração ·nos ns. 1 ·e 2. ' · · 1 ·.. . . 

No n. 3 deu-se a elevação dé '3.000 para 5.000' conto9 
dé réis. . . 

Quanto ao n. •4', dividendo das accões do Banco dil Bra· 
sil pertencentes ao Thesoul'o, houve a elevação de 4. 600 para 
:1.0.000. contps de réis. . · . . · 
. E• conveniente verificar se é esta a quantia. exactamente·. 

que corresponde aos dividendos · que teem sido ·distribuídos 
ultimamente pelo Banco do Brasil, devido a uma sitU.acão ex
cepcionalmente favoravel. Não sei se o dividendo de 20 o/o 
poderá .ser mantido. E' um elemento para que tambem peçq ·a 
attencão do honrado relator. · . · · · · . . . 

o· n. 2 do al'tigo 2•, versa sobre a ·cobrança ida divida acti
va. E' a mesma verba. Tem toda e .qualquer renda eventual 

· em ouro, que se eleva: de· 5 contos,.'·ouro, pará 10 contos,· ouro. 
O n. 3, trata do fundo para caixa de resgate das apolices das · 
estradas de· ferr.o encampadns. O arrendamento das estradas 

'-de ferro, subiu de 3 mil a 3.500 contos. · · · · ·· 
· O n. t1, tratada amortizncão dos · emprestimos. internos, 
·conserv.a,a mesma yerb~ de dez mil eontos. . 

Ah1 't,a convemcnma de ,c•hamnr a attoncão pam a tal 
somma de 125 mil contos da"1 divida fluctuante, a que se re
fere a mensagem do Sr. Presidente dli Repu.blica. ·Esses 125 
mil ·contos, não representam nenhum'a di'vida exigivel; ao 
contrario, o oroam~nto considera 10 !)li! contos, .como devendo 
ent.rar pnrn. a I'eoeita rlo areamento vindouro. 
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O n. 5 - fundo das sobras de melhoramentos dos portos, 
executados á custa da União - soffreu algumas altera
aões. . . 

Assim, o porto do Rio de Janeiro, teve•um accrescimo do 
600 contos. ouro, e 600 contos, papel; o do ;Pará, 10 contos, 
ouro; Ceará, 15 contos, ouro; Rio Grande do Norte, ·5 contos, 
ouro; Santa Ca~harina, 30 contos; ouro; Alagõas, 70 contos, 
ouru; Araca.iú, 10 contos, ouro. Não tendo soffrido altera
ções Malta Grosso, que é o porto do ·Corumbá, Parallyba, .Ma-
náos e Santos. . . . , . , 

· O fundo ·para as obras contra as seccas do nordeste, são 
quanLia, carrio sé sabe,. a peceita geral. São percentagens, por

, tanto~ Havendo alteração naquella somma, essas verbas terão 
de sofrer Lambem modificações. 

· Finalmente, custeio da. prophylaxia rural e obras de sa
noamento 'do interior do Brasil. Essa verba figura no orça
mento actual com 'Cinco mil contos, pelas receitas especiaes 

· que lhes são attribuidas e figura' na proposição da Gamara 
com a mesma. verba. -

, · Esta é a sit.uaçãQ relativa ao artigo 1••. , ' 
Como vê o Senado, cancei um ·pouco a attenção dos i!lus~ 

ires Senàdores (não apoiados{. que me honram com a sua . 
presenca no recinto. Mas, eu julgava necessario mostrar os 
inconvenientes que ha nà fórma pela qual as estimativas são 
feitas, c as alter:l!CÕes constantes da proposição, sem as not'l~ 
á margem, que as esclareçam, como acontece na despeza, que, 

· quando· h a alguma alteração, di~-se: 4:accrescente-se para 
tal e qual fim; reduzido de tanto para quanto, etc.» . 

Entremos na analyse dos outros artigos da Receita. · 
Como o art. 1 • fac ui ta a discussão de toda a proposicão, 

para não estar pedindo a palavra success1vamente sobre cada 
um delles, vou fwzer a analyses geral. Si lhourver resposta so
bre alguns· dos pontos, poderei voltar á questão~ occupando, 
assim, por menor tempo a attenção ·do Senado. . 

O art. z•, tem algumas disposi·Cões que podem ser objecto 
d(o: discussão. Uma deli as, que é .a III, que eleva a q:60 %, ouro, 
na parte a cobrar o imposto de importacão para consumo.» 

Si todos teem de fazer sacrifícios, é justo tambem que o 
commeroio de importàoão o fa~a. Estonr, portanto, de aécõrdo; 

. acho-a razoavel e não me oppCIDho a elle .. 
O· mesmo, porém, não 'se dá com a medida n. 9, em. que 

se poderia dar uma autorização ao Governo, mas não nos ter-
mos em que . está. A disposi·cão & a seguinte: · 

4W'ica o Governo autorizado. a revêr todos os' contra
ctos celebrados entro a União e particulares para a exe
cução de obras ou quaesquer serviC'OS, podendo entrar 
em accõrdo, quanto aos cru•c houverem· sido celebrados 
com rigorosa observancia da lei, com os respectivos 
contracf.antes ·para a rescisão dos mesmos contractos 

,_ou modifir.nçõ~>.s ·d0 percentagens, prasos e outras con
fJi.Cões de modo que sejam climinuidos os onus ou au
gmentadas as vantagens do Thesouro». 

Não sei a razão do ser desta rest.riccão: «com rigorosa 
observancia da lei». Ou o conl.racto é legai ou não é Si pas
sou pelo Tribunal de Cont,as o foi registrado, cstã perfeito e 
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acabado. Si, no contrario, não "foi registrado por esse Tri
bunal, embora. tendo-o ·sido sob protesto, o Governo pó"do 
desi~tir desse reg_istro sob protesto, por.gue emquanto a fo!'
mahdade completa do regist.ro pelo 'rnbunal de Contas nao 
estiVei' concluída, o contracto não é perfeito c acabado. 
· Nestas condições, parece-me que esto artigo deveria ter 
outra redrucção, não contendo essas palavras - ~com rigorosa 
obse:vancia da lei~. A adopção c! essa. restricçã~ equivale a 
adm1tt1rmos que se fazem contractos sem a o~:ng-oros.a obser
vancia. da lei,, o que envolve uma censura. ao Poder Executi
vo, que, embora podendo ser verdadeira, não deve .ser offi
cializada, bastando que nos discur~os seja mencionada. 

O art. t,• contém. uma proposição que não mo parece 
muito justificavcl. Dispõe o seguinte: 

«E' concedida á Associação Jockey Club, do Rio de 1 

Janeiro. declarada de utilidade pubJi.ca, pelo decreto 
n. 4. 586,' de 27 de setembro de 1922, isenção de quaes
quer direitos e taxa~ .aduaneiras, pa1;a todo· o material 

. que importar, afim de construir. installar c appare
lhar, dando-Ilhes completo funccionamentG, seu prado 
de corridas e dcpendencias, nos terrenos marginacs da 
r.agóa Rodrigo de Freitas. em virtude do accórdo ceie-

.,. !brado com a Prefeitura do· Dístricto Federal, conforme 
escriptura a~signada em 26 de julho dó referido anno. 

Paragra.pho rinico. O dispositivo · do artigo ante
·rior. excluo a appli~ação de qualquer dispositivo legal 
de carac.ter restrictivo, inclusive os. do art. 8" do de
ereto n. 8. 592, de i!H 1. ~ 

Em primeiro lo•s-ar, a isenção rle direitos não deve ser 
dada quando ba similares na industria nacional e uma dis-
posição geral, como a referida. pelo paragrapho. ' 

O Sa. LADRO MDLL"ET - Isso já consta 'de contracto; não 
p(Jdc ser dispensado. 

' 0 SR. PAULO DE FRONTIN·- Pare.ce-me que, mesmo na lby
·pothesc,. julgando-se haver llonveniencia na isenção, ·esta· deve 
ser dada dentt·o das condições geraes. , ArJbü que, quando 
muito. se deveria.. dar as mesma~ vantagens coneedidas ás mu-

. nicipalidades, quanto ao material para o •abastecimento ele 
agua, esgotos, obras de saneamento. Não se deve estabelece!' 
uma isenção· absoluta como esta. 

O .Sa, LAuno •MULLER - Ahi V. Ex. cn~ontra.rú um ar-
tigo· contendo uma. exclusividoido r- o s•. . 

O Sn. PAULO DE ,F'noN1'IN ,...- V. JJ:x. vê, portanto, que ha 
11m a incong-ruencia. . . · . · I . · 

O Sn. LAuao :Mm.r"c~ - Completa. 
0 'Sn. PADLO n1u Fno:-.TlN - ... c a melhor solução para . 

evitar duvidas futuras, t\ tornar mais clara a disposição, a 
menos que so nfio a elimine. 

O art. 7• contém um engano, provavelmento, 11fio Stli si 
da redacçflo, .ou si de revisão. Diz .clle: · 

«0 carvão' de pedra importado pnt• . cm]ll'CZUS que 
exploram scrvicos do fabricação c fornecimento elo 
gnz, pugnr1t 2$500 tJOr f.onolada, razrío de 50 % . :'i 

' o 

. '' 
.•. ~ 

'~ .· . '. 

I 
' '· .. , 
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Ora, a- l'a::ão não póde absolutamente ser essa. Devo llCl' 
do 5 o/o • • ·-. - · 

E' preciso fambem um esclarecimento a este respeito, 
isto é, sobre o modo pelo qual este art1go está redigido: 

O art. 18 contóm a disposição 'Que. achei escandalosa, 
como disse. Diz_ o seguinte: 

«Ficam isentas do imposto de 5 o/o, a partir dest.a 
data, as accõcs de sociedades anonymas e ~m comman
ditas que--furem emittidas em eorrespondencia a capi
tal de desenvolvimento, de bemfeitorías, machinismos 
e serviços da propria empreza, ainda que o capital as
·sim empregado tenha sido retirado do fundo de re
serva.:. 

I 

Ora, -si os 1 ucros forem taes que o fundo de reserva d(i 
aos -accionistas.-. a importancia da entrada do capital subscri
pto, como evitar o imposto; relativamente pequeno, de 5 o/o? 

E' o caso dos grandes lucros obtidos, querendo-se fazer 
coin qur, se escondam sob esta fórma, fugindo-se ás disposi
.;,õlls taxativas dos impostos sobre ás rendas correspondentes 
ás sociedades anonymas. Penso que este artigo deve .ser sup
:primido., 

'· 

O art. .20 'Cont.ém a· seguinte disposição: 

.. <Todos os estabelecimentos de diversões pagarão 
· :'!m sello adhesivo sobre cada ingresso, a- taxa d.e i O() 

:réis por· 1$· ou fracção (inclusive o imru;tsto), effe
ctuando~se a cobrança por meio de ostam:tnlha collada, 
!parte no bilhete de ingresso· que é vendido e parte no 
lad6 interno do talão.~ 

Ora; o .imposto. sobre diyersõcs pertence ú Municipalidade 
c já está instituído em certaS" cidades, não ha razão nenhuma 
para que se vá. invadir as rendas municipaes, que ·não são as-. 
sim tão elevadas e não dispõem das emissões e dos recursos 
ouro, Nitb podemos, portanto, nos casos da Municipalidade, 
estar tirando os parcos recursos de que ella está de posse. Do 
modo que proponho a suppressito do art. 20, que vem affectar 
bastante as rendas municipaes. · · 

' . - Existe aqui um artigo que não pude, por ser dia feriado 
·hoje, () hontem.domingo, encontrm· ao que elle se refere: ar
tigo 32. "Fica revogado o§ a• do art. 50 do decreto n. 14.339, 
de :1 de setem-bro de :1920·." . 

- Poderia o illustre relator da receita me· informar do que 
só trata? . .,. . . 

. Pedirei a V. Ex. a atten_ção ·para o artigo •. 
. O art. 35 estabelece um imposto geral sobre a renda., 

Eu não sou contrario ao. imposto geral ~nbr1;1 a renda; já. mo 
tenho· manifestado favoravelmente-· a >elle, não sól no Senado 

-como na Camara; mas. acho que é uma medida que precisa 
ser lançada por series,-successivamente, que é muito perigoso 
abandonar as oedulas cm que elle jli nos dá. uma fonte de 
receita importante para substituir por uma cxperiencia cujos 
l'esultados não podemos prever. 

Mas tenho ou t.ra observação a fa1.cr. 
~ •. - Vol •. xr 40 

I ' 

''·• 

. ' 

• 
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O imposto vae ser restabelecido a partir de 1 de janeiro 
de 1 !l24. Ora, assim sendo, 'claro é que não . se deve, tratando 
de uma questão desta importancia, que tem sido debatida, não 
só pela imprensa de varias paizes, como ainda ultimamente foi 
cuidadosamente tratada pelo Parlamento francez, não se deve 
autorizar o Poder Executivo a· resolvei-a. 

Parece-me necessaria a supprcssão deste artigo para· es-
. tudar o assumpto em lei especial, que póde ser .apresentada . 
pela digna Commissão d_e Finanças a partir de maio ou junho 
do anno proximo, desde que haja uma corübinação com a Uom
muísão de Finanças da Camara dos Deputados, que nós per
mittirla ·estudar devidamente· o assumpto, e verificar como 
deveria ser elle esclarecido. Ao passo que, assim, vamos en
tregar mais uma funcção do Poder Legislativo ao Poder Exe
cutivo, porque as regras geraes que estão estabelecidas'são tão 

'limitadas que absolutamente não permittem .o estudo minu
cioso de tão importante assumpto. Proporia á Commissão a 
suppressão deste artigo. 

o art .. 36 estipula que fica revogado o art. 134 da lei 
n. 4 .. 555, de 10 de agostC1 de 1922. · · 

Não ha vantagem nessa suppressão. Ha quatro ou cinco 
me.J:es o votámos, qual a rllzão pela qual não devamos· manter 
agora esta disposição? ' 

Não. me carece que h:lja · absolutamente oonveniencla 
nisto. i 

O artigo 45 diz que nos despachos ad-valarem, levan
tada a duvida sobre a· exact.idilo do preco constante da factu
ra, será essa duvidà resulvida pela Commlssão de Tari
fas. Recuslt!o. o pagamento do imposto, assim· .arbitrado, a 
mercadoria será levada a leilão e, depois de.descontados os 
dirl'itos, devidos á fazenda, .será· o saldo ·entregue ao· impor-
tador,, · . . · . . 
· Não me parece que seja bem arbitrado. · 

. ' ' ' .. 
O SR. LAURo MULLER - A commissão tenciona emendar: . . 

O SR. PAULo DE FnoNTIN' - Parece-me · que se deveria 
permittir a reexpotação, ca~o que já se tem dado:. O im
]Jdrtador Interpreta a tarifa de certo modo; o inspector da 
Alfandega interpreta de outr(}. A taxa a pagar é tP.o · eleva-
da .que elle não póde reti1·ar a mercadoria. · 

O SR. LAURo MULLER - Ha ~ rec~so. do ·artigo u., 
o SR,' PAULO DE Ff.10N'r1r - . Mas parece que. esse recursr, 

é revogado por esta dtspos.cllo. . . . . · · . 
1Pareoe portanto . que o melhor é permitit,r a re~orta-

cão ou tornar bem claro o artigo.;14. ' . · ' , · · 
· No art. 48, § 1.0, ha tuna disposicj!.o gue diz que sob 
nenhum pretexto será concedida, 'desta data· em diante, lsen~ 
cão de direitos alfandegar! os.: .Isto . não me parece razoa
v e!. As tarifas ·da Alfandega estabelecem casos em que deve 
haveT' uma reduci;ão .ou m~srtio.lsencãot de dir.eitos. ·· Tra. 

· tando-se, por exempl0, de hi:ispitaes de benefhiencia, nlio 
ha ra1ão para que se supprimà esta vantagem, porque 
•qunsi todos estes estabelecimentos de berieficencia não po
derãn mnnt~r o mesmo riuruoro de doentes, si porventura, 
não puderem contar OO!ll uma determinnd·a renda, oriunda 
do beneficio da isenção. Esta disposi11iio deve ser eliminada,, 

' 

·' 

I 

• 

-
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Chamo para. ella a aLtenciio do relator. A actual situação 
da carestia. 'da vida é mais um argumento . a favor do meu 
alvitre.. · · 

O Sn. EuzEBio DE ANDRADE - Accresoe a ciroumsta.ncia 
de que c;; Governo subvenciona .a maior parte dessas insti-
tuições. · · . · · 

0 SH. PAULO DE FRONTJN :- Perfeitamente. Parece-me 
que o § 2' desse artigo Lambem · deveria ser· sup.primido: 
«As isenções e abatimentos de direitos, mesmo ós ·consigna
dos'' na presente lei, ficam silbordiliados . ao disposto no ar
tigo 8~, do decreto n .. 8.592, de 8 de marco de i!Hi.;t Ha, 
portanto, uma ,incongrti~ncia com a outra disposição. ·Para 
que estabelecer, ali, uma medida·, e, depois, estabelecer· o 
contraria ? O preferível seria não ter estabelecitlo a :Pri- • 
meira. · . · . . 

Entro agora no art. 50, que se refere á agua consumida 
por hydrometros. A applicacão dos hydrometros é justa 
para tudo o que se refere o se.rvico · industrial, portanto, 
nesse serviço, a agua interv·em como mater~a prima e, as
sim sendo, ella póde ser paga por taxas augmentadas, por

·que tudo . tem subido de valor e. essa materia prima póde 
se.r paga á. razão de 120 ou 125 réis o metro cubioo, em vez 
de 100 réis. Não ha inconveniente nesse augmento, visto como 
na industria tudo soffreu ·alteração para mais. O que não 
parece justo é que se pretenda fazer nesta lei -.estabelecer 
hydrometros para todas as casas particulares. Com o cam
bio acfual., que anda peia casa dos seis, a despeza com a com
pra de hydromet11os representa uma despeza avultadissimal 

O Sa. IruNEU MAcrrADO - Uma despeza superior a 50 
mil contos I · · 

1 O Sa. PAuLo ·DE FRoNTIN -Si a Commissão entende que 
o abastecimento dagua, não dá a rénda que deve dàr para a 
elevação dos vencimentos da tabella· Lyra, não só á relativa 
ao pes&oal da Repartição. de Asuas como • a da Estrada de 
Ferro Rio ·do Ouro, que faz parte integrante .desse abaste.ci-. 
mento, - preferível o augmento das pennas dagua, ao uso 
'obrfgatorio dos hydrometros. · 

Esta. solucã·o seri·a mais pratica. 'Não apresento nenhuma 
emenda sobr,e o assumpto. Aguarda-m~ para fazei-o, em a• 
discussão, caso o illustre Relator não tome' a si a apresen-' 
tacão de uma medida naquelle sentido. 

Essas a~ consideracões::,que eu tinha adduzir, em a• dis
cussão, sobre •o Orçamento da Receita. Vou mandar á Mesa 
as emendas a que me referi,. para as· quaes eu peço a devida 
'attimcão do illustre Relator da Receita. (Muito bem; muito 
bem. O or.ador é' cumprimentado.) · . ..· 

Vem á Mesa, são lidas, apoiadas e postas em discussão as 
seguintes emendas : · · 

\ . 
. EM.ENI)AS AO OROJ\MEN'l'O I)A nECEITA 

N. 1 
'Ao art. 1•, n. 4, ... 
Supprimn-se no art. i •, n. 4, da lei n. a. 070 A, de a1 

de. dezembro de ·1915, a disposição que altera para um real 
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,. e meio por kilo de generos de prodqcção nacional, pat'a. por
tos estrangei.ros c cm um real por kilo de minereos de manga
nez e de, ferro c areias monazilicas. exportados pat•a o estran
geiro e restabelecidas as taxas anteriores. 

• 

N. 2. 
:Ao art. 1•, n. H: 
Substitua-se: cerveja de alta fermentação pO·l' meia gar- · 

rafa 80 reis, por melo litro 120 réis, por 'garrafa 160 réis, 
por . litro 240 réis, de, baixa fermentacão, pDr meia garrafa 
100 réis, por meio litro 150 réis, por garrafa 200 l'léis, por 
litro 300 ré is, · · 

N. 3· 

·Ao art. 1°, n. '19 - Supprima-se . 

. N. 4 

Ao ar L. 1 ", 11-. :.!2. L Supprima-se <t ausmento soL n. IV.· 

·. N. 5 · 

· Ao'art. ic, n. 23, - Supprima-se. 

'. iN. 6 

. Ao ar L. 1 •, n. 24. - Eleve-se a taxa de augmerito rcspe- • 
cLJva.mente. a •.2$, !;$ e ll$500. . . , 

N,: 7 

Ao art, 1•, n. 29, -:- Supprimà-se a e)evacão do impÓ~lo. 

N. 8 
Ao· arl. 1", n. 30 - :5upprima-se .o. ausmculo tlô imposto • 

. ·' 

N •. IL 

Ao ax·t. 1•, n. :Jti- Substitua-se pela taxa de 1 'ió sobre 
as co,ntas de luz c enet•gia, cobrada,por acoõrdo com as com-
panhtas ou emprczas conc(',ssionnrias. · 

. ' 

N. 10 .. 

. Ao art. ·. 2', 11. IX.-· Suppl'imatu-tic ati pulav!:a~ «cole~ 
bradas cQm rigorosa obscrvancin da lei». 

•r, 1 

A.o ar~. 4."- Sup1nõimn;-se o parngrapho uni c o. 

i 
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N, 12 

Ao nrt. 18. - Supprimn-sc, 

N. 13 

Ao art. 20, - Supprimn-se. 

N. 14 

Ao art. S5. -' Supprima-se, 

N ... 15 

Ao art .. 3~. -·Supprima-se, 

N. Hl 
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·Ao art. 45. - Accrescente-se no final: "ou permittida a 
reexportação". . . 

.N. 17 

Ao art.. 48, § 1."- Supprima•se. 

' N. 18 

Ao art. 50. - Supprima-se. 
Rio, 25 de dezembro de :1.922 .. -Pàulo .de F1'0t~tiri. ···' 1 

-·· Onde convier: 
Os pequenos volumes sujeitos a· frete, conduz.idos pelos 

passageiros dos trens de suburbios e pequenos percursos da 
Estrada de Ferro Central do Brasil, e que pesem no maximo 
até 30 kilos, ficado su.ieitos aos seguintes· tributos: . 500 réis 
da 1• ·secção e mais 200 réis por secção, além da primeira, 
tomando-se esta a partir do ponto onde o passageiro embarcar 
e addicionando-se de accôrdo com a lei, :1.00 réis por volume 
do imposto de Viação Federa], até o dest.ino. . . 

J·usti(icação 
I 

Tratando-se de pequenos. volumes, inuitas vezeg indis
pensaveis ao uso e •goso dos. passageiros, sujeitos ao criterio 
dos conductores de trem, nã9 é justo que paguem como pre
sentemente, quasi o dobro da passagem daquelles. 

Assim uma caixa com· meia duzia de camisas ou um vo
lume de roupa. lavada, paga nn ip.rimcirn ·scccão 000 réis de 
frete o :1.00 réis de imposto de viação ou seja 700 réis, quando 
seu portador paga 200 réis ou no maximo 300 réis de pas
sagem. 

Nas demais secções paga, além da primeira, 400 réis, re
sultando que um pequeno volume da Central a Parncamby 
{lnga. o dpbro da passagem dQ .seu portador .• ; 

., 
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Assim a presente visa ,eyitar ao publico um onus in
justo que sem prejuízo, por isso que é eventual, pódtl ser 
feito pelo meio' indicado, o que certo julgar,á a !Ilustre Com
missão. 

Saia das sessões, 25 de ·dezembro de 1922. - lr:ineu 
Machado • 

.. i 

. Art.. E' autorizado o Poder Executiv:o a mandar cunhar 
no paiz moedas dD valor de 2.~. de liga identicil. á das . moeda.s· 
commemoraUvas do Ccntenario da Independencia, emiLtidas 
pelo. Governo de accórdo com a autorização contida no ar
tigo 146, n. 1, da lei n. 4. 555, de 10 de agosto do corrente 

· anno, até o total correspondente, a 5 o/o do valor da despesa 
, orçamentaria do exercício de 1923. . · · · · 

. § i.' Essas moedas serão dadas á circulação pelas· ~;epar
tições pagadoras como parte de pagamentos de despesas pu-
blicas. . 

§ · 2.' . Taes moedas não serão. ·admittidas nem na r~ceita, 
nem na despesa publica, nem nos pagamentos entre partiCula
res, salvo caso de mutuo consentimento destes, senão atê a 
\quantia de 20$ ou de 10 o/o da quantia a pagar, caso esta ex-. 
ceda de 200$000 . . . . · . . . . 

· § 3.' Será considerada nulla de" pleno direito qualquer 
convenção entre partes, disposição contractual ou qualquer 
fórma de compromisso, tendente a modificar o valor •acquisi-
tivo declarado dessas moedas. ·. · · 
, § 4.' As novas moedas terão um .. cunho especial .e .diverso 

do de touas as moedas metallicas postas em circulação no 
~b. . . . 

Justi!ic031do o àlvitre 

, .. , . Colll· .exc~pção ·apenas . de. emissão de ·prata iiutciri.zada 
pêlo .art". 55, n; XL~, ~a lei, rL 2.719; .d~'3i.de:dezembro de 

-!1912,, que arcou a re.ce1ta para o. exerCJclO de .1913, nenhuma 
. autorização, para> emissão de moedas fói incluída em leis de 
recei~a para· emissão de moedas foi· in~luida 'em leis de receita. 
Salvo essa: e:xcepcãp, sempre o foram nas leis de despeza. · 
• . . '~ntes dà' vigen~i.a .. daquella .lei, .. ·. ass)ni como~ qepois de 
venc1do aquolle exeTCJCJO. fmance1ro, .as moedas de prata· vi- · 
saram a substituição das cêdtilas · de' pequeno valor. Sob o · 
ponto de vista orçamentaria havia apenas cdespeza:. com a 
acquis)cão de material pará as' moedas e com ,a confecção re-
sepect~va. . · · · . ·· ' · · 
· . : O ori;amentô de 191'3 .apre.seritou esta IJ:ovidade: cA lei da 
J:)espe_za·,ar~~ ipS;, n. IV), cOnsigna o·creditô de 2.000 contos 
couro:. para c)lnhagem de moeda de prata,·afim de substituírem 
~.eàulas ~·0, '.}';'hesOUl'O «e à lei dá nêceitâ (aft. 55 iL XIX) auto
~~~a,a faze,~ as operaçõesde credjto.ne,ces~afiâ,s p~~·a 11; cup.hagem 
d\3 m9edas do prata, dc accordo com o novo cunllo que for êsta
bele.cJdo, podendo elevar-se a emissão· de I prata atlé 15 o/o do 
vn:loT do papel-moeda em circulação nâ ·data ·desta lei· sendo 
50 % do lu.cro verificado na emissão, destinado ao 1'u'ndo de 
resgate.)) · · . · . . 
· Quer, 1st~ di~cr que, O!Ílt913, o'Goverrio ·que se utilizou de 
4essfls autorJ~flcoes i'ez duns emissões d~ prata. Coni âs moa-
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das autorizadas pela Despeza, substituiu (ou resgatou) papel 
moeda, passou d'ivida doThe.soul'o, mas fez despeza equiValente 
do custo das moedas. Com as autorizadas pela Receita, que en
tJ>aram na circulação, não pela l!roca por cedulas, .mos por meio 
de pagamento de despezas ·orçamentarias, lucrou o Thesouro 
a differença enure o custo real das moedas e respectivo valor 
lega.l.-menos 5.0 o/o levados ao fundo de resgate. Foi um.authen
tico negocio, tão authentico quão' legitimo, que teria rendido ao 

·. ThesouTo; si não·fôra a guerra européa, que impe,diu a conclu
. são das moedas pelo forneceddr, 9. 802:500$, além de que igual 
importancia teria sido levada &o fundo de garantia.,· . . . . :· ' ' ... 

. · · Actualmente, o Governo está Janç,ando moe.das de cobre'-alu
!llinio, autorizadas pela lei da despeza vigente e que se desti
nam a.substituir as eedulas de 1$000 e 2$000. J 

A emissão a que. se refere o presente projecto de emenda á 
lei da Receita, deverá .ser de cerca de 45.000 contos de réis, ou ·, 
22.700.000 moedas de 2$000. O custo desse numero de moedas 
será de cerca de 2.800 contos de réis. O lucro liquido para o 
Thesouro será de 42.200 contos de réis, quantia· de que, ipso 
tacto, ficará accrescida a receita para o exercicio de 1923. Será 
mais uma opulenta parcella a pesar na concha mais leve da ba-
.Jança orÇamentaria, sem a creacão de n·ovo imposto. Além disso, · 
entrando as novas moedas em circulação em pagamento de des-
pezas publicas, eJies virão enriquecer a circulação divisiona:ria 
quanto á sua quantidade, resolvendo a .<crise do troco• em- . 
quanto que, as moedas actualmente em ·emissão apenas benefi-
ciam-n'a em qualidade, substituindo as· cedulas de 1$000 e 
2$000,' tão anti-higienicas, por· moedas leves, duradouras e de 
bom aspecto. · 

·· Sal~ d·~s sessõe,s, 2~ de dezembro de 1922. -. Irineu Ma-· 
.chada., , · · · .. · . .. ·' 

' -
Onde convier: 

A partir da promulgação da presente lei, as certidões do 
registro de nascimento, casamento e obitos, verificados ha mais 
de cinco annos, serão fornécidas pelo Archivo .Nacional, me
diante· pagamento em sellos federaes, ex-vi do art. 26 do de
creto n. 9..f97, de 5 de outubro de i911. Para cumprimento 
desta lei serão Tequisitad·os os respectivos livros a quem de 
direito, sendo nullos os doc\jmentos. que não forem expedidos· 
por a4uella repartição na fórma estabelecida. • 

' . . ' 

. ' 
Justificação 

.. ·Como se não bastasse a vantagem pecuniaria da Fazenda 
Nacional, ()OD1 a emissão dcssQs documentos por uma reparti
cão publica, pngos os emolumentos em sellos federaes, a pro
pria commodidade p~1blica indicaria essa medida. · 

Bnsla díz~r que cada cartorio do pretoria tem um preço 
diverso para esses documentos, pre~\OS estes que não raro attin
s-em ao absurdo. ' 



-· 

' '' 

A eme.nda visa, pois. dous fins utilitar.ios: o augmento das 
·rendas pubJi.cas e o conforto dos interessados, o que bem com-
prehendiJl'á a illustre Commissão. " 

· Sala dus sessões. ~5 ele dezembro de 1922. - Irinen Ma-
chado. · 

Onde convier: 
·O disposto M' § 2•; do art. :13, do regulamento que bai

xou com· o decreto n. 34.648. de. 26 de janeiro de 1921, deve 
ser entendido com relação .ás fabricas de cerveja de alta fer
mentação, com o que preceitua o art. 83,. do mesmo regula-
mento. · .. · 

. Justificação 
. '. 

Com grande somma de capital empregado, estavam esta· 
belecidos lla muito· tempo diversos· industriaes com , o fá
brica e venda de cerve,ia de alta fermentação; em um só pre
dio, separado, corno natural,' a secção da fabrica da do vavc.io, 
quando o regulamento que baixou com o decreto n', 14.648, 
de 19.21, no seu art, p, § 2•, dispõz: 

. «A partir de 1 ·de janeiro de 1922, tambem nã9 
será concedido registro· para o fabrico· de bebidas Iio 
mesmo predio• ou em outro com communicacão ' in
terna, em que houver seccão em que. o vroducto seja 
servido para consumo no proprio estabelecimento. . - ' 

O regulamento .com que ·esta providencia procurou· de
fender a Fazenda Publica de passiveis e condernnaveis · frau
des na subtracção do irnP,osto, ·evitando, desse rn.Odo, aue se 
viesse a servir o·- consumidor com o producto não sellado. 

Medida de ordem geral, não deve cllà- ser entendida. en
tretanto,. no absolutismo que se lhe quer ver de modo .a não 
soffrer uma modificação que, conciliando o supremo· interesse 
da Fazenda com o ·dos industriaes - um 'e outro no regirnen 
da lei, igualmente respoitaveis - põe a salvo a arrecadação 
em seu inteiro vigor sem ferir de morte a industria e o 
commorcio a que se entregam os ·.mesmos industriaes. 

E essa modificação não virá como uma innovação, mas, 
ao contrario, corno uma exillicacão resultante do proprio 
regulamento, encarado em séu espirita, no confronto de seus 
dispositivos, invocada a razão de ser de sua exigencia, no di
reito supremo da interpretação. no determinar' :.como medida. 

• prevr.nt.iva o que mais benigno se mostrar no'caso. • 
Estudado, com (lffeHo, o' alludido § 2• em confronto com o 

nrt. 83 vê-se que o regulamento, que, achando possivel a bas
tante a defesa da Fazenda cm se tratando de quaesquer produ .. 
elos. ])ara a condição da vr.nrln a vnrAjo no mesmo edificio 
da fabrica, a scllagem .de todo producto, fez excepção rolat.i- ' 
vament.e :\s bebidas, baseando a ,iustica ·dessa disposição nn 
impossibilidade, de modo gerá!, do separar a materia prima 
cm suas diversas phases c nianipulaclles, ingerivel, muff.as 
vezes ou cm nspecio, ou immediatamcnte no termo da con
feccüo qun determina o produclo, como, por exemplo, se dá ~ 
com os preparados .de t~lcool. . 

' '•, 
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' 
. Apreciado, porém, o fabrico d!i cerveja, em cuja com· 
posicão não enlra alcool em espeme, pr.oducto da. fermenta
ção elo lu pulo c da cevada, se vê que só ó· irtgerivel a be
bida a termo, na sua completa con~ecção. E' uma questão do 
tochnica na industria. 

A cerveja de alta fermentação não póde. ser tirada dt)S 
toneis para o consumo. Precisa para ser ingerivel, de fical' em garrafa, hermeticamente i'echacta, por tempo não inferior 
a· oito dias .. E' assim um producto que não se confunde, por 
isso que é inconfundível por sua propria natureza. Passando 
por diversas phases em seu fabrico, n~o póde ella ser servida 
sem complêtar a sua rermentacão, ou mêlhor, a sua apura
cão, e essa. só se intcgraliza . nas garrafàs e . nos espaço de 
tempo acima referido. · , : 

: Isso,' que é; de meridiana verdade, apreoiavel, . a priori, · 
ante os princípios de chiinica industrial, desde logo deixa ver 
que ·a generalidade do disposto não tem razão de ser lappli
cavel á. industria em questão, na . prohibição alludida, na 

.. fórma geral e imperativa em que se quer tomar. ; 
E' ,bem, portanto, o ,caso da salutar disposição do finnl . 

. do referido art. 83, que dará ao assumpto solução aeauteln·· 
dora dos interesses da Fazenda, sem prejudicar de frente o!! 
dos indústriaes. 

Não pretende o regulamento, com effeito, nada mais do · 
que evitar a fraude no imposto quando neste artigo manda 
considerar expos.tos á venda todos ·os productos que, nos ter
mos alli alludidos, estiverem no est.abelecimento. 

O pr.oducto da industria · alludida só se torna completo, 
sd . se torna ingerivel e, assim, apto ao consumo, ao commer
cio, uma. vez flngarrafndo no período alludido. Emquanf.o noH . 
toneis, pó~: ser inservivcl, não pódc ser dado ao consumo: . 
ningucm o póde ,.ingerir. . 

Passando d'ahi para. as· garrafas, ficará. a Fazenda pie· 
, nnmento garantida na arrecadação do imposto, immediata

ment.e selladas todas ellas, de modo que ao serem collocadaR 
na~ prateleiras onde so vae apurar a ferment.acão, tenha á 
Fazenda assegurada a ;sellagem, 'não permittindo a existencia 
de garrafas_ não selladas, o que então constituirá fraude su~ 
.ieita ás penas regulamentares, facilmente apreciavel, em 
qualquer momento,. pela fiscaliznção. 

Assim, no contrario do que occorria no regímen do regu
lamento anterior, que. mandava sellar a1l' que sahiam para o 
commercio e as- que iam sendo dadas ao conSllJllO no pro· 
prio estabelecimento, situação esta em que se podia, na pro
miscuidadé. do producto fraudar a Fazenda, lancando-se miío 
de garrafas não selladas, no que ora se propõe, aliás, sem in
i'racciío ao regulamento, mas antes, no preciso entendiment.o 
do espírito que o ditou, sellando todo o· pr.oducto no mo
monto do engat•eafumento, salvaguardados assim os direitos 
fiscaosõ, garantido terá a administração publica ·O livre exer
cício do sua industria o commercio. 

A · p1ena oxçcucão do . disposto no a Iludido § 2•, tomadrl 
cm seus !.ermos isolados,· sem o C·Onfronto e o entendimento 

"~··que a sciencia da interpret.acão aconselha, import.a para or, 
industriaes na ruína do sua industria e commorcio; na reei~ 
proca dependencin, em quo vivem, unte a insupperavol difn~ 

I 

/ 

.... 
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culdade de · installacão de séde de vareJQ pela quasi inexls
tencia , do predio a alugar, na conveniencia inilludivel de ser · 
nas suas immediacões. . . • . . . 

Sem caracter obrigatorio, tal qual no que dispõe o ar
tigo 83, é hem de ve,.., a medida que ora se propõe · não in
fringe o direito de quem não quizer se sujeitar .á tal sella
gem, encontrando és te ria prohibicão • de . varejo no proprio 
estabeleciménto da fabricá ou junto .delle com. communicacão 
interna; o regimen da sellagem . parcial como preceitua o re
gulamento. · : · · , . · . . · .' . · ·. 

A emendà aprescnt'ada é como consequencia do despacho 
exa~ado .pelo Ministro da Fazenda, em 20 de setembro do linno 
corrente, publicado no\. Diario O{{icial de . 29 · de outubro, 
fls. 21J.274,. em que declara, tomando conhecimento. de uma ' 
petiçã.o relativa ao caso: «0 assumpto escapa á competeneia 
deste ministerio. Dirijam-se, querendo,. ao Congresso Nacio-. 

. nab .. E' ·.isso !l qtie a emenda procura realizar, reso~vendo o 
Congresso o assumpto reconhecidamente justo e: nao solu
cionado pelo Ministro da Fazenda sómente por lhe faltar com-
petencia. · 

' I ' ' • 

· '. Saia das sessões; 211 de dezembro de 1922. - Irineu Ma-
chado. - Olegario Pinto. · .. · ; · 

Art. A:ccrescentem-se ao art. 232 da classe H • das ta-
. · rifas alfandegarias, os seguintes productos, ·que ·/Dão estão 

classificados : . 

. Extractos molles ou . secccià: 

'I 
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càdo, se inoltiiram ná classe dos não especifictidos, ·ficando 
sujeitos, àssim, .ao pagamento de 2$ por. kilo. A emenda ma;
jora à tributacão previ~ta nésse projecto, porquanto eleva a 
1$ o imposto por kilo de. extracto de Malt, que, segundo r. 
Commissãci de Tarifas, pagaria· ·apenas 500 ré is,. e eleva a 
5$ o. imposto de importação dos demais extractos mencio
nados na emendO:, o que, pela Commissão de Tarifas, pagaria 
por kilo, apenas, 2$000. - · . . -
· Quanto aos extractos physioJ.ogicos, que ora são tribu
tados ad valarem, a emenda eleva para 8$, por kilci, o im
posto, ique_ o projecto da Com!)lissão de Tarifas fixara ape-

. nas . em 4$000. . --· 

' . 
Art. Incluam-s~ na classe 11' das tarifas alfandega. 

rias em vigor os seg11intcs productos : 
. - . I . • . 

Thyocol ou sulfo gayacolato de potassio, Jdlo. . • 6$000 
Urethana, kilo . . . . ... :··; ... ~ .. . . . .. . .. .. .. 4$900 · 

·.Sala dás sessões, 23 de dezembro de 1922. - Eusebio de 
Andrade.· . 

. Justificação 

O i~pàsto de importacão desses ~roductos é actualmente 
cobrado ad valarem. com os inconveniente~ desse criterio de 

. p'ercêpÇão· fiscal:" Pelo projecto da Cominissão de Tarifa~ 
· (n. 536 B, de 1920), o tJhyocol deveria pagar:o imposto· á base 
' de 6$ por kilo, base que deve ser adoptada sem majoraçãn. 
por isso que se trata de producto de grande. consumo no tra,. 
t~mento. da tuberculose, ·fhigello cuja campanha deve_ ser por 
todos _-.os meios ·favorecida · peleis _Poderes ,ptiblicos. Quanto á 
urethána/ de USO, _C()Í'rente na pharinacia, ctijd imposto O~ ~e 
cobra ad· valarem, a emenda'•eleva para 4$ pof kilo, a tribu
tação prevista no prciject.o da Commissão de Tarifas, que é . 
apenas d~ 2$ por kilo, 

I 

' Ao art. 3• das «Disposições Geraes,: 
I 

· ~--·Naei.prlmeiras palavras- Em vez de cdirettos de im-
portO:cllo :., diga-s o: «direitos de consumo e de importação,. 

. I 
,I 

I' 

- · ·- ·Nas:;uJtimas palavras.- Depois da expressão· «fins agrl
colas ,,. actire~cente-se: «importados -por syndicatos agrícolas, 
por agricultores ou não, sem depondrmoia de deposito prévio 
ou de nncliencin do Tribunal. de Co'ntas,: 

Sala das sesRõcs, 25 de dezembro do 1922', - Eusebio de 
And1•ade~ 

Justificação 

As duas emendas ·acima limitam-se a restabelecer o dis
positivo 'da lei do C\rcamcnto nct.nnl determinado pela expe
l'Jencia. Nilo só tornam patente que o intuito do legislador 

- " 
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é favorecer a classe ngricola, importados os instrumentos 
respectivos por quem quer que seja, como to.mbem simpJi. 
ficam o respectivo processo nas alfandegas, em vista dos in
convcnienL~s rcsull.anle. do deposito prévio, cuja restituição, 
em regra, é sempre extremamente demorada e, .portanto, le-
siva nos interessas que a lei procura ampar·ar. . · 

Sala das s~ssões; 25 de' deze~bro de 1922. - Eusebio de 
And1•ade, · · · · 

· Onde convier: 
Art. <Será cobrado c_om 50 o/o ·de abatimento o imposto 

de consumo sobre sal nacional destinado ·ao I!Jllgamento de 
peixe, quando ·import.ado, dos centros productores, por co
lonias ou syndicatos de pescadores e por sociedades coopera-
ti v as de pescadores. . . . · 

Jttsti(icação .. · 

A presente emenda objectiva !favorecer o desenvolvimento 
da industria da salga do peixe, ainda limitada, entre nós, a 
.proporções insignificimtes, · comparativamente á ilnmensidade 
dos recursos dessa especie, que a natureza prodi'galizou ao 
Brasi.J, ao longo de . toda a sua extensão de costas e dentrO' 
das ag:uas dos innuméravols rios e lagos 1que o .territorio na-
cional encerra. . . • · 

,Sala das sessGes, 25 de dezembro de 1922. - Ji •. lndio do 
BrasiL - :Lau1•o Sodré. , . ·, ·, . . 

Onde 'convier:~ 
Art. . Pagarão unicamente 2 % ad-valarem; na lm!Por-

tação, os machinismos e colorantes destinados á manufactura 
de botões, em que seja utilizaida, como materia prima, a ja-

. t·lna (marfim vegetal), da bacia amazontca. . · · · 
.sala das sessGes, 25 de dezembro de 1~22 •. - A. Indio do 

, Brasil. -\ Lauro Sodrt!. 

Justi(icaçllo 

Urge incentivar o· aproveitamento industrial da Jarina 
(marfim vegetal), a'bundantissimo ·em todos os altos rtos dli. 
Amazonla e que se presta admiravelmente á industria - dos 
botões. A isencão proposta para os colorantes teein o caracter. 
de uma medida · temporaria, destinada: a !)cultar o desenvol
vimento da exportação para o estrangeiro· dos productos da ' 
jarina, permit.tindo-lhes fazer mercados consumidores, uma 
comp~tencia offectiva. : 

Onde convier: 
. Art. . Ao Museu. Goeldi, n1antido pelo Estado do Pará, é 

concerlida a reduccão do taxas t.elegrnphicas de que gosam os 
. telogrammns of.ficincs dos governos estwduaes. 

:Sala das sessões, 25. ele dez ombro de 1922. - A. Indio do 
.IJrqsil, - J,mwo ~odré, 
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Justi(ic~ção 
I' 

Estabelecime11to sQientifico vantajosamente conhecido cm 
todo o paiz, o ~luseu Goeldi, além de precisar frequentemento 
corresponder-se por via telegrap~ica com os demais insti
tutos congeneres do Brasil, envia, por· vezes, ao interior do 
Estado missões de estudos e pesquizas scientificas com as 
quaes te'm neceJsidade ·de manter contacto prompto, no in
teressa do pro;>rio exito tdaquelles objectivos. 

Nada mais justo, pois, em se tratando de serviço que, por 
sua natureza,· é evi·dentemente de interesse nacional, sejam 
dadas ao mesmo todas as facilidades ao alcance do poder pu-
blic~ ~ · 

O .Sr. Presidente - Com as emendas apresentadas ao or .. 
pamento da Receita fica' suspensa a discussão, afim de que a 

.. proposição,. assim· emendada, volte á Com missão para emitti~ 
seu ·!Parecer,, · 
. I 

~ . . ' 
O Sr. Lau~o Müller - Peço a palavra pela. ordem. 

9 Sr, ·Presidente - Tem .a P.!llavra o nc!bre Senador. 
O Sr. Lauro Müller (Pela m·dem) - Sr. Presidente, na 

fôrma do Regimento, V. Ex. fez voltar a. lei da Receita á 
Commissão ? 

O ISR. PRESI'DENTE - Sim, senhor. · 

O Sn. LAÍmo ~IiJLI.En -. Qneria saber disso, porque, só 
)lOr :esse motivo. ou me privo do prazer. de responder ás 
observações í'eitas pelo Sr. Senador . pelo Districto :Federal, 
observaoõ.es qutJ eu . tinha a fazer, em grande parte, mas q111e 
não fiz, porque não. podiá dar o exemplo de discutir, quando 
·a · Commi~são pediu ao Senado que não discutisse. 

O Sr. Presidente - Havendo sido· retirado da ordem do 
· diu o projecto n. 3S, d() 1022, passa-se ú ma teria seguinte: 
I . ·. - . 

. -~··. 

l 
, . 

'Disctt~são unica da l'l35oluç;io do Congr·csso Nacional, ·ve
'tatla pelo S1·. Presirtlcntc 'da Republica, reduzindo· de 15 unuo8 
a 5· c do 50 a· 35 os JJ!'Uzos pura u .aposentadoria a que se refere 
o art. i• da lei n. 2. 092, de 19.20. · 

Encerrada. 
O Sr. Presidente ~ Visivelmente. não ha mais numero no 

recinto. A Mesa está ill'formada de que· diversos Srs. Sena- · 
· dores se ausentaram e por ·isso deixa de mandar proceder ú 
chamada. :b'ica ·adiada a· vot.aoão. 

, CONSELHO DE JUSTIFICAÇ.~O PARA MILITARES 

2" discussão da proposiQúo da Camara · dos Deputados 
n. 259

1 
de 1 !121, c reando um Conselho de. Justific'açüo, pnrn os. 

. • ' • 

r 
' ' 

.. " . ·•. 
•:• 

... 
·~·'i . '· ... _ . 
:.:: 
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oHiciaes do Exercito c da Armada, quando accusados, offi
cialmonte ou pela impr~;:n~a, de haverem procedido incorrecta
mente no desempenho do se~ts cargos ou, commissõea. - • 

Encerrada e adiada a votacã~ ' -
... .. 

i QUOTA DE FISCALIZAÇÃO DE BANCOS 

· 2• discuRsão da proposi·ção da Gamara dos Deputados 
n. 21, de 11!22, -fixando a quota de fiscalização de bancos ou 
casas bàncarias. · .. " 

E)ncerrnda e adia;da a votacão.. ' 
. ' . ' ' ' ' ' 

,' PLANTAÇÕES DE PALMARES DE COQUEIRO~ 

i• discussão do projecto do s'enado.n~ S9, de' 1922, man-. 
dando premiar com a 'quantia de 10:000$ ao lavrador que pro
var haver constituído palmares de' coqueiro.· no littoral ·do 
do paiz, contando mais de 25. 000 pés. . . ' · 

Encerrada .e adiada a 'votacão. ·· · 

ASSOCIAOÁO DO FÔRO 

i• discussão do projecto do Senado, n. 55, de i922, reco-. 
nhecendo como. instituição de utilidade publica a Associação 
do FOro do Districto Federal. · · · · · 

·Encerrada e ~diada a votacão. 

CREDl'I'O PARA PAGAMENTO AO DR. GRACILIANO FREITAS 
. I , . 

a•. di~cussão da 'proposição' .da Gamara dos· Deputados 
n. 52, de 1922, que. abre, pelOIMinistorio da Fa:i'enda, o credito 
de 126:874$385, para pagamento a Graciliano Marques. ·de 
Freitas, em virtude de sentença judiciaria •. , . · · · · · 

, . , . I . 

Encerrada e adiada a votação. 
' ··- \ 

" ' 
CREDITOS PARA PAGAMENTOS DIVERSOS 

.·. 
' a• discussão da proposição da. Gamara dos Deputados 
n. 58, de 1922, que abril diversos creditas para pagamento. de 
pensão 11 D. lgnacia da Rocha Vieira, para publicação , lj~s 
obras «0 Senado e os Senadores:. e «Ouast um seculo de poll
~ica brasile.ira~, .e para gratificação addiciona:J li funccionarios 

r10g da Secreta r ta da Gamara dos :Deputados. . . . . 
Encerradà e adiada a votação; 

' '. ' . I ': • I r ••• !'•, 

CREDITO PARA PAGAMENTO AO BANCO CREDITO GERAI I . 

a• discussão 'da proposicão da Gamara dos Deputados 
n. 130, de i!l22, que abre, pelo Ministerio da Fazenda, n ore

. dito especilll de 52:100$563, para pagamento do .que é devido . . ' 

· .. : ... ' 

I 
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ao. Banco do CrcLiito Get·ai, cessionario de Fclippe Monte:ró 
de Barros. . · 

Encerrada e adiada a votação. 
' . ' , I , s' .: .. : .. ' .I 

REGULAMENTAÇÃO· DA LEI N. 4.474, DE 1922 
' ' 

. 2' ~ d1scussão do pro,iecto do Senado, n. 80,. de 1922, de
terminando que. a concurroncia publica de que trata a iei 
n, 4.474, de '14 de janeiro deste anno, terá por bast;! os 'lucros 
das construcçõcs, entre os limites de doze a dezeseis por cento, 
calculados sobre o custo das mesma:s, .que se regulará pe!o qu,e , 
geralmente se paga na5 obras fe!Las por administraçao, e 
qariao outras pJ·ovidencias. · . , 

Encerrada e adiada· a votação. 
' , . . ; ' 

C:REDJTf.l PARA PAGAMEN'l'O EM VIRTUDE Dlil. SENTENÇA. 

· · 2' discussão da. proposição da Cámara dos Deputados 
• ' n. 102,· de 1922, que abre, pelo Ministerio da Fazenda, o cre
. dito especial .de 9:050$291, para occorrer ao pagamento do 

que 'é devido ao Dr. Augusto · Haddock Lobo e outros, em· vir-
tu.de de bentença judiciaria. · 

' Enrorradn " adiada a votação. 

CREDI'l'P PARA PAGAMENTO AO SR. FAUSTO JORO.:to 

2' discussão da proposição da Gamara dos D®utados 
n. 116, do 1922, que abre, pelo Ministerio da Fazenda, o cre
dito especial de 68:728$492, para pagamento do que é devido 
. ao baciJorel Fausto Pacheco Jordão, em virtude da •sentença 
judiciaria. . · · . , 

Enr·errada e adiada a votação. 

, F.SCIJLA DE COMl\IERCIO CHR!STOVÃO COLOMBO 

· 2• ·discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 126, de .1922, C0n5idor•ando de utilidade. publica a Escola do 
Cominercio Christovão Colombo, de Piracicaba. · · 

Enéé:rada e adiada a votação .. 

ACADEMIA ClDMl\IERCÚL. MERCURIO 
' 

2' discussão da proposição dri. · Camara · dos Deputados. 
n. 141, de 1922, declarando de utilidade publica a Academia. 
Commei·rial «!'.Jercurio~. de S .. Paulo. · 

Em~ár~du e adiada a votação. · 

ASSOCIA().:\'. C DOS. EMPREGADOS DO COMMERCIO DE S, . PAULO 

.2• discussão da proposição da. Gamara dos ·Deputados 
n. 143, de 1922, declarando de utilidade publica a Asso
ciação dos Empi"eS'ados do Commercio de S. Paulo·. 
· · .'Encell'ada ~ adiada a votação'. . 

'' 

·,', 

'· ·,, 



·' I 

CREDITO p,\RA PAGAMENTO AO SI\/ ALFI\EDO 'ESTRUC 

·2• discussão da proposição dà Camara .dos Deputados 
n. 1aa, de 1922,' que abre, pelo Ministerio da Fazenda, o ore
diLo especial de 4:168$875, para occorrer ao pagamento de
v.idp ~ Alfredo Hyppolito Estruc, em virtude de sentença ju
diCiaria. 
' . 

Encerrada e adiada a votação. 

' 
CREDITO PARA PAGAMENTO AO DR·. OCTAVIO KELLY 

· a• discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n. 6a, de 1922, que abre, pelo Ministerio da Justiça e- Nego
cios Interiores, o credito especial de 1 :426$209, para paga
mento ao Dr. üctavio Kelly, juiz federal da 2• Vara, nos 
termos do decreto tn, 4.831, de 192L 

Encerrada e adiada a votação. . . 

LINHA 'rELEGRAPHICA EM MATTO GROSSO . 

2• discussão do projecto do Senado n. a8, de 1922, au~ 
torizando o Governo a abrir o credito especial, de 120:000$, 
.para, com o auxilio de 80 :000$, fornecidos pelo Governo do 
Estado de Matto Grosso, man:dar construir uma linha telà
graphica da estacão de São Lourenço á villa -de Santa Rita 
do Araguaya, no limite. com o de Goyaz. . .. , 

Encerrada e adiada a votação. · · ~ ~-. . 

I FAVORES Á INDUSTRIA DA MADEIRA 

I . Continuação da a· discussão da ,proposição da Camara dos 
Deputados n. 33, d!! 1922, autorizando o Governo a emprestat• 
ás empresas nacionaes que explorem a industria da madeira,, 
até a import.ancia de 75 o/o dos s·eus capitaes, mediante ga
l'antia hypothecaria, juros de 5 o/o e por prazo de :10 annos. 

~. . ' . . 
· ,. · Encerrada e adiada a votação. 

l'E~S.\0 AOS llllllDEII\OS DO EX-SENADOI\ RIUEinO GONÇALVES 

. 2• . discussão da ·pr~poS'ição di Ca~~ra; dos De~utados .· 
··n.• H2, de :1922, concedendo á viuvá do ex-Senador Joaquim .. 
Ribeiro Gonçalves-:a pensão· mensal de 400$, com r~versão ás 

· 11uas filhas solte iras, no caso de movte·. "' 
EncerradO: e adi ada a votação . • · 

' ' ' , ' . . l ' ... 
FILIAL DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ NO MARANHÃO 

2• discussão da proposição da Càmàra dos Deputados 
u. 140, de 1922, que autoriza o Governo a abrir, pelo Minis
terio da Justiça e Neg·ocios Interiores, um credito de. ré!s 
200:000$ para a construcção da filial do· Instituto OswaldJ 

·• . .. 
··,' ',,._ '• . 

! ' .'.' .. 

I • 

., 

•" 

'" 
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Cruz,· no Maranhão e dispondo spbre ª' çxecuçã() da lei nume. 
ro -1.~81 A, de 1922. . · · · . . 

Encerrada ~ adiada a .votação •. 
'f'"'' \ ., 

CREDITO PARA PAGAMENTO AO SR. DEMETRIO TEIXE!ftA 

2• discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 101;' de 1922, que abre, pelo Ministerio da Fazenda, o cre
dito especial de 6:515$299, para pagamento do que é devido 
a Demetrio de Souza Teixeira, em virtude de- sentença judi-
ciaria. · i 

Encerrada e adiada a votação. 

SUBVENÇÃO Á FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE 

Continuação da 2' discussãp da proposicão da :::amara 
dos Deputados n. 49, de :1922, relevando a prescripção em 
que cahiram os saldos das subvencões votadas, em 1913 o 
:19H, para a Faculdade de Direito do Recife., 

Encerrada e adiada a votação. 

CODIGO PENAL M!Ll'l'AR 

Continuação da. 3' discussão da: proposicã.o da 'Gamara 
dos Deputados n. 68, de 1922, modificando as penas csf,abe;.. 
lccidaSitnos arts. 116 e :117 do Codigo Penal Militar •. 

E~c..errada e adiada a votação. 

I 
CONVf:NÇÃO RADIO~TELEGRAPHICA 

~ 

-Discussão unica da proposição da. Camara dps Deputado;:; 
n. :136, de 1922, que approva a Convencão especial de tra
:Ccgo mutuo telegraphico e radiotelegrapbico !)ntro Q Brasil 
c a Bolivia, assignada cm 2 do maio do 10:18, 

Encm.·radu. e 1\diada a votacão·., · 

. INSTITUTO FRANCO~B\lASILEIRO 

· 2•, discussão da proposioão da Camara dos Deputados 
11., 144, d01 1922, que concede á U:nivet'ilidade do Rio do Ja.
neiro a.subvencão especial e annual de 50:000$, pata. a !un.:. 

· dllQão · e manutenção de um Instituto Franco-Brasileiro de 
· alta cultura scientifica c litternria ., · · 

• 

Encet·r·ada e adiad~ a votacio., 
' CllEDITO PARA PAGAlVIENTO AO DR,_.-VALEN1'll\1 HITTENCOUR'l' 

2• discussão da proposiçiO da Camara dos Deputarlos 
n. 151, de 1922; autorizando o Governo a nbl'ir, pelo Minis.; 
terio da Fazenda, um credito nn importa11cin do i 50:000$000, 
para pagamento do que ó devido ao Dr. Valentim Antonio 
~a Rocha Bit.tcncourt. 

Encorracla o ncliacla n .votncüo •. 
S. - Vol, XI · 

"'· 

.. ,.-
'. :-
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ESCRlV.:tES CR!M!NAES NOS· JUIZOS FEDERAES 

2' discussão da proposição .da Camara dos Deputados 
n. 157, de 1922, creando o lagar de escrivão criminal no· 
juizo federal dos Estados de S. Paulo, Minas Geraes, Bahia, 
I•ernambuco, Rio de Janeiro, Pará e Ceará e dando outras 

' providencias. 
Encerrada e adiada a votação .. 

CREDiTo PARÁ os coRREIOS ho M;\RANHÃO · · 

'2", discussão . da proposição da Camara dos Deputaclos 
n. i62, de i922, autorizando o Governo á abrir, pelo Minls
teric. da· Viação e Obras Publicas; o credito especial de ré is 
97: t150$270, para occorrer ao. pagamento devido aos empre
gados da Administração· dos Correios do Maranhão. 

Encerrada e fldiada a votàciio. 

CREDITO PARA PAGAMENTO A ALEXANDRE CAZZANI 

s• discussão da proposição da Camara dos Deputados 
· n .. 99, de i 922, que abre, pelo Ministerio do Interior, o cre

dito especial de. '• :947$180, para IPaga!IÍielllto a Alexandre caz
zaní, por fornecimentos feitos ao Instituto Elootro Tec·hnico •1 

Encerrada o adiada il v o tacão. 
'· 

CRED!'l'O,, PARA l'AGAMEN'l'O A D; 'MAR!ANNA BAÍIATÁ 

3• discussão da proposição .da Camara dos Deputados 
n. 82,. de i 922, que abre, pelo Ministerio da Fazenda, o cre

- dito especial de 16 :616$5i2, para occorrer ao pagamento do 
que é devido a D. :Marianna de Castihos Barata· e seus filhos, 
em virtude de sentehl}a judiciaria. ·· 

·····: 

. ,. 

Encerrada e adiada· a votação. 

PENSÃO ·.AOS HERDEIROS DO SR. CASSIANO DO NASCIMENTO, 

3' discussão ·da pr~posição dá Camara dos Deputado~ 
u. 106, de 1922, concedendo a D. Anna Nuries Nascimento, 
viuva .do ex.-.Deputado á Constituinte Republicana, Dr. Alll
xandre Cassiano .do . Nascimento, e ·ás. suas filhas em()Uan~o .. 
solteiras, uma pensão mensal de 5ooed0o. · 

I . , , 

Encerrada e adiada a· votação: .. 
I. 

' COMPROMISSOS DO RECENSEAMENTO 

::;• diRcussão da proposlc;fp da Cama~a dos Deputados 
n. Hl"l', de i922, autorizando o pagamento dos compromissos 
dp r·ccenseamento correspondente aos exercicios de i920 e 
l 921 •. com os saldos dos creditas revigorados e relativos aos 
alludidos exercícios: 

Encerrada e adiada a votação. · 

• 
· ... , ,, (\ ..... ,.,. ·, '·) 

' 
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HOSPITAL DE S. SEBAS'l'JÁO 

. 2" discussão da proposição . da Gamara dos Deputados 
. n .. 8ti, de 1922, auloi'izando a abertura dos creditas especiacs 

de; i ::I :289$ c 6:235$920, para pagamento de despezas, em 
Hl20, comalimentação e roupas do Hospital de S. Sebastião., 

Encerrada e adiada a votacão. 
'' 

HOSPI%\L CEN~'HAL DO EX!lllCI~'O 
•' 

2" discussão da proposição da Gamara dos Deputadus 
n. !.34, de 1922, fixando em doze o numero de academicos in·· 
ternm. do Ho~pital Central do Exercito e dando outras pr.o-
videncias. ' r 

Encerrada e adiada. a votação. 

FAVORES A REFORMADOS 

· Discussão unica da emenda do Senado; rejeitada pela 
Carnara dos Deputados, á proposição n. 219, .de :1.~21; que es
tende a divereos officittes reformados, com serviços de guerra, 
o· soldo da tabella A, da lei n. 2. 290, de 13 de dezembro de 
1920. 

Encerrada o adiada a votação, . . 
ASSOCIAÇÃO DE DENTIS'fAS 

Discussão unica da emenda da Gamara dos Deputados ao 
pt'ojec.to do Senado n .. 11, de 1920, que reconhece de utilidade 
publica a Associa~íi? Bra,sileira de Cirurgiões Dentistas. . . 

Encerrada e adiada a votação. 
. :r 

CREDITO PARA PAGAMENTO . A LEON HIRSCF! ' . 
I 

2' discussão da proposição da , Camara dos Deputados 
n. :1.37, de :1922, <lutorizando o Governo a abrir, pelo Minis
tei i o da Justica c Negocias Interiores, o credito especial de 
60 :i26$880, para liquidação da divida da União com Leon 
Hirsch, proveniente da occupação por forcas do Exercito o 

•.' Pr1~feitura do Acre de um immovcl de sua propriedade,· silo 
em · Rio Branco, Territorio do Acre. . . , 

Encerrada e adiada a votação. 
' . 

EQUIPAM{'.~O DE VENC!l\!tENTOS 

Discussão unica do véLo do Prefeito do DisLricto Federal, 
n. :1.02. de 1!122, ú resolução do Conselho Municipal que· equi
llara aos vencimentos dru professora do curso de. adaptaoão 
da Escola Pa'ulo de Fronlin os da profcssoru ele 11cscnho da 
m osmn Escola. · · 

Encel'r·ada e adiada a votaoão. 



. ' 

PREMIO DE VIAGEM A ISRAEL PINHEIRO DA SILVA 

2• discussão da proposição da Camara dos. Deputados, . 
n. 97, de 1922, que abre, pelo Ministerio da .>\gricultura, In
dustria o Commercio, o· credito e~pecial de 4:200$, .ouro, para · 
pagamento do premio de ·viagem conferido a Israel Pinheiro 
dtl. Silva, ex-alumno da Escola de Minas de Ouro Pl'oto ., 

Encerrada c adiada a· votação .. 

PENSÃO A t!M . GUARDA CIVIL 

· 2' discussão da proposição da Camara dos Deputados, 
tl. 129, d!l 1922,. autorizando o Governo a abrir, pelo Ministe
rio da Justiça e Negocias Interiores, o credito especial . de 
930$, para occorrer ao pagamento da pensão concedida ao 
guarda civil de 1" classeAugusto Moreira da Fonseca. 

Encerrada c adiada· a~ votação. 

CREDITO· PARA PAGAMENTO A LUIZ VIA:\NA . 

2' discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n. 103, de 1922, que abre, pelo Ministerio da Fazenda, um 
credito especial na importancia de 42:610$714, ·para paga

. ~en~o a Luiz Meirelles Vianna, em virtude de sentenca judi-
C·Iarla. 

Encerrada e adiada a votação. 

CREDITO, PARA O 1\UNISTERIO DO IN'rillUCR 

. i. . 2' discussão da proposiéilo da, .Camara dos Deputados 
n. 149, de 1922, autorizando o Presidente da Republica a abrir, 
pelo Ministerio da Justiça c Negocias Interiores, o credito de 
80 :000$, supplementar á verba 36', do art. 2•, da lei n. 4. 555, 
de. 10 do agosto do 1922,, · ·.. · .. - · , .. ·· :. : ..: •• 

Enccrracla e adiada a votação. 

ESCOL.\ DE PHAI\MACIA DE BELLO HORI/.O::O:TE 

. 2' discussão da proposição dà ·. Camara dos Deputados 
n. 175 A, de 1922, mandando considerar validos, para o exer"' ,_ 
cicio da profissrlo cm todo o territorio da Republica os diplo- · · 
mas conferidos pela Escola de ·Odontologia e Pharmacia do 
Bello Horizonte e. pela Escola Brasileira de Odontologia, com 
si.\do nesla Capital . 

. Encer!'ad~ c adiaila 11. votação. 

CREDITO PARA PAGAl\1EN'!'O DE ,\l.UGUEIS JJE PJ\ED!OS 

. 2' discussão. dn proposicüo da Camara dos Deputados 
iüO, de 1922, aut.m•izando o Presidente da Republica a abrir, 

· }leio Ministnrio da Fazenda, o credito especial de 20:249$000 
para o pngnrncnto do augment.o do aluguel dos predios em 
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que funcciona a alfandega de Pelotas,· referente aos exerci~. 
cios de 1914 ató o de 1922. · 

Encerrada a adiada a votação •. 
o'~ . 

. MELHORIA DE VENCIMENTOS· 

'Discussão unica do veto do Prefeito do Districto ·Federal 
n. :115, de :1922, 11 resoluoão do Conselho Municipal, autori
zando a mandar rectificar os vencimentos do cobrador muni
cipal aposentado José Justino de Almeida, de maneira a ser a 
gratificação calculada de accOrdo com o disposto no art. · :l• 
do decreto legislativo n. 1.667; d•e· :13 de novembro de 1914., 

Encerrada e adiada a v o tacão •. . . 
O Sr. Presidente - Nada mais havendo 11 tratar, vou lo· 

vantxlt• a sessão. · ' 
Designo para ordem do dia da sessão de amanhã as s-e4 

guintes ma terias: _ · · 
Yotação, em discussão unica, da resolução do Congre~so 

Nacional, vetada pelo Sr. Presidente da Republica, radnzindo 
de 15 annos a 5 e de fiO a 35 os prazos para a aposentadoria 
a quo se refere o art, .1• da lei n. 2 o 992, de 1920 (com .'1Ja7't1t'er 
favoravel oo Commissão de Justiça e Legislação, n. 844, de 

' 1922); . 

Votação, em 2• discusssão, da proposic:io da Ca.mara. dos 
Deputados, n. 259. do 1921, creando.um Conselho de Justi!i· 

. cação para os officiaes do Exercito e da ~rm'ada,quanclo nt'
cusados, officialmente ou pela imprensa, de ihave1.1~m p1•oce4 

dido incorreetamente no desempenho de sous cargos ou com· 
missões {'com parecer tr:.voravel da Commi,qsão de ltfarinhtl e 
Guerra, n. 816, de 1922); · · · 

Vota(lão, em 2• discussão, da. proposição da. Canro.ra (los 
Deputados n. 130, de 1922, que abra, pelo Ministerio da F'a
zenda, ó eredíto ·especial. do ·52: i 00$563, para pagamento do 
que é devido &o Banco· da Cr()dito Geral, cessionario do :rte4 

lippe Monteiro dtJ Barros (com pm•ecc!' favoraval da · Com
missão de Finanças, n. 831, de J.IJ22) ; 

Votacão, cm 2• dioseussão, da proposição da Camnra dos 
Deputados, n. 21, de 1922. fixando -a quota ·de fisoaliza')ão do 
bancos 011 casas bancarias (com parecc1• favo!•avcl da Com- · 
missão de. Finan(Jas, n. 224, de. 1922); , 

Votação, em 1• discussão, do projocto d(} Senado·, n. 39, 
de 1922, mandando pre:niar com a quantia de 10:000$ no la
vrador que provar havct• constituído palmares de coqueiros no 
littoral do paiz, r.ontnndo mais de 25 o 000 pés (com parece!' fa
vomvcl da Commissiio i.ie Constitt'!ição, n. 264, de 19'22); 

Votação, em 1·• discussão, do projecto do Sonado, n. !íti, 
·do 1922. reconhecendo como inst.ituiçiio do utii\Jade publica 
n Associação do Foro do Districto Federal (com pm•ecer fa
vol'avel da Cornrnissão de CmMt-ituição, n. 244, de 1922); 

Votação, om 3" discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n.- 52, de 1922, que n!:Jre; pelo Ministerio da Fn-
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zenda, o credito de ~26 :874$385, para pagamrmto a Gracl
liano Marques de Freitas, em vh•tude de sentença ,judiciaria 
(com parecm· {avo1·avel da Commissão de Finanças, n. 25.5, 
de 1922); · 

Votação, cm S•. discussão, da proposif{ãó rla Camnra dos 
iDe~puLados, n. 58, de WZZ, quo abre diVIell'Sos credi-tas para 
pagamento ·do pensão a D. lgnacia da lloc!1a Vit•H·a, para pu
blicação dn:s obras ."0 .Senado .:; os Senadores" €• "Quasi um 
seculo ~o .poliLica brasileira.", e para gratificação addicional 
a funccwnarlos da Secretaria da · Oamar,a . do~ Deputados 
(com parecer {avo·ravel da Commissão de ·Finanças, n. 227, 
de .1922)·; · · 

Vot~ção, em1 2• .discussÍío, do projecto do Senado, n. 80, 
de 1922, determinando que a •' cóncurrencia pública de que 
'trata a lei n, 4. 47 4, de 14 de janeiro deste anuo, terá por 
base os lucros das eonstrucções, · entre os limites de doze. a 
dezeseis por cento, calculados ·sobre o custo, das· mesmas,· que 

. se regulará pelo que geralmente "se paga na~ obras· feitas· 
'por administráção, e dando outras providencias (da .. Commis7 
,çõ.o de Justiça c Legislação, 'i'arecer n. 296, de 192.~! ~ 

' ·• ' ' ' ' 

-Votação,· em .2~ discussão, .d~ 'proposicãío da Cam!IJl'a dos 
!Deputados, n. · 102, de 1922, que· abre, .pelo Ministerio 'da 
~'azenda, 'LI credito especial de 9 :05'0$291, para occorrer ao 
,Pagamento do Ql.le é devido ao Dr. Augusto Haddock Lobo • J 
outros, em virtude de sentença ,judjciaria (com parecer· fa
voravel da Comm:issão de Finanças, n. 927, ~le ~!12~); 

' ' 
Votação, .em 2' discussão, da propo~ição' da <Gamara dos 

Deputo;dos, n .. 'H-6, de 1922, que ·abre, pelo Ministerio da Fa-. 
zenda, o credito ·especial' de 68:728$492, para ]Jtlgamento ·do 
que é devido ao bacharel Fal.\sto Pacheco Jordão, e.m virtude 
de sentença Judiciaria. (com parecer {avoravel de Commiilsão 
de Finanças, n. 330, de 1922) ; · ·. · · . . · · · 

. , Votação, .em· 2' ·diseussão, da prop_osição da Cainara dos 
:Qeputados, n. 126, de 1922, considerando ·de utilidade pu.:. 
blica a. Escola de Conímórcio •Christovão 'Colombo, de}' Piraci.; 
caba (co~n parecer favoravel da.' Corrimissão de :Justiça e Le~ 
oislação, n: 3.18, de 1922); . · · · · .. · . · · 

, Votação, .cm 2• discussão, da p~opos-içãÓ da Camara dos 
Deputados, n. 141, de 1922,' declarando de utilidade publica 
a Academia Commercial "Mcrcurio", de S. 'Panlo'. (com pa· 
recm• favnravel da' Comm~ssão de Justfça e Lrloislaçã~, nu-
mero .149, de 1922) ; · 

Votação, em · 2'. discussão, da proposicã.o 'da Camara. do~ 
Deputados, n. 1lt3, de· 1922, declarando de ti ti !idade puJ:Jlica ·.a 
Associacão dos Emprc~ndos do Commercio do~S. Paulo' (cnm 
parecer favor·avel da Com missão de htstiça ·e LeiJislaçãó, nn-
mei'O 350, de 1922); · 

· V o tacão, em 2• discussão, da proposicão da · Camara. dos 
Deputados, n. 133, de 1922, que abre, pelo Ministerio da Fa
zenda, o crer! ito especial' 'de 4 :168$875. para occorror no pa
gamento devido a Alfredo Hippolyto Est.ruc. cm' virt.urle r! e 
scntenca judiciaria (com pnr·ecer favoravel da Commúsáo de 

• • DQ'I · /n'>'>); · · }i'tnança.!, .n. """'IJ' , ,.,-: .... , . 

··' 

lf 
! 
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Votação, em 3• discussão, da proposição da Camara dos 
J?esputados, n. 63, de. 1922, que abre, pelo Ministerio da Jus
tiça e Negocios Interiores, o. credito especial ae 1 :42(\$209 
pa~a pagamento a(J Dr. Octl!Vi(J Kelly, jUJz feqeral da ~· Varei 
nos termos do qec!'. eto n ... 4 ~ 831, de 1921. (com par<!ce1• fávd.,.. 
ravel qa Corrtm'tssao de Fmanças, ·ti· 22.9, de ·1922); . · 

· .:l~otação, em ?,' discussão, do projecto do Sénado, n. 38,. 
de 1922, au~orizando o Gov~rno a abrir, o credito especial 
~~ 120:000$, para, com o auxilio. de 80 :000$, fo1•necidos· pelo 

' o.:ruverno do Estado de Matto Grosso, mandar construir· uma 
hnha telegraphica da· estação de São Lourenço· á viU a de 
Santa Rita do Araguaya, no limite com o. de Goyaz (Câllj · pa
recei' {avoravel da Corrtmissão de Finanças, .n. 3~5, dii' ·1~~2) ; 

d 
Vótação, em conLinuacão, ela a• discussão, da prop~sicão 

a Camara dos Deputados, .n. 33, de 1922, autorizando n Go
verno. a emprestar ás emprezas nacionaos que .explorem a in-

. d!JSf.rla da ~adeira, até: a importanci~ d~ 75 % qps seq~ \'B':' 
pita os, mediante garantia hypothecarJa, Júr~s de 5 o/ó; ·e por 
prazo d11 10 anoos (com parecer da Corrtmlssão de l[i'mar&ças . 
tavora?!el a uma e contrm•io a .outras; das emendas apresen
tadas pelo 'Sr. Alfredo Ellis, n. 356, ~e 1922) ; · · · · · · · 

. Votação, em 2• discussão, da proposjcão da Camara dos 
Deputados, n. 112, de {922, concedendo á: vi uva do . ex-Se
nador · Jóaq1.1im Ribeiro Gonçalves a' pensão mens!ll de 400$, 
com reversão ás suas filhas solteiras, ·no caso · de · morte 
(com pai·ecer {avoravel da. Com missão de Finanças, n: 3Q3, 
de 1922); . ·. • · · .· · ··· ·· 

Votação, eni 2' cliscussão, da proposição da ·CaJTI!lra dos 
Deputadoo; n. 140, de 1922, que autoriza· o Govesrno· a abrir. 
pe!o Ministerio cl!l Just.ica e~ Negocios. ~nteriores, UI!! '.'cr~dito 

. de 200:000$, para construcr.ao qa f1hal .·do Instituto Os,. 
waldo Cruz, no Maranhão 'e dispondo sopre a execuÇão da 
lei n. 4.381 A, de 1922 (com parecer favoravel da Oommis~ 
~cio de Finanças, n. 369, de 1922); · · · · 

... ' . '" . ', I ''c, . 

. Votação, em 2• discussão, d!l proposição . d~ Ca!flara dos 
Deputados; n. · 1 01, qe ~ 922, ·qu!e abre, pelo Mm1ster1o qa Fa
zenda, o creclito especial de 6:515$299: para pagamento do 
que é devido à Demetrió de Souza Teixeira~ em virtude do 
sep.tenca judjciadâ (com parece1• favóravél da Oomrnissiio ·de 
Fmanças, n; 326; de 1922) ;' · · · · · ' . · 

' . 
Votação, em 2• discussão, da proposição d~ ·Caomt•a .dos 

De~ptados;' n. ~9, de 1922, rel~vando a prescrJpcão em Q.Uil 
cah1ram os. saldos das subvencoes votadas, em 191~ o: Hl.l.'•, 
para a ·Faculdade de Direito cjo Recife (com parecer da Com
missão de Fi1ianças favoravel d proposição e ás' e'TT!-entlas apre-
sentadas pelo Sr. Irineu Machado, n. 357, de 1922).; · 

• Votacão, em a• discussão, da proposicito da Camara dr.8 
Deputados n.· 68, de 1!122. mGdificando'as penas estahe1ecldas 
nos arts. Ú6 c 117 do Codigo Penai' Militar (com e711.Pnda .wb
stitutivti d(l 'CQmmis.ção de Mar.inha e G~e'l"''a e parMer kal!o-

• ravel, em. 'parte, da de Justiça e Leoislaçao, n. 315, de 19 .... ); 
. Votacão, em dis•cnssão mi'ica, da proposicão da Camara d~s 

Deputados n. 136, de 1922, que approvn a Convon.cão tJsrN\Il!l 
de trafego mutuo t.elegraphico e r.adiot.elegrapbwo entre o 
)3ras)) e a Bo.livin; assignacla om 2 de muio do 1918 (cr>m 1mre-
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CC1' {av'õ1·avel da~coimni8são de Diplomac'Ía (i 'TI•atãdôs, n. '3801 
de:/922[; ·' 

Votação, em 2• discussão, da proposição da Cumara ~oG 
Deput;ados, n. 111, ·de 19.22, que concedo á Universidade do' Rio 
de .Taneiro, a subvenção especial e mmual de 50 :000$, para a 
fundação e manutenção de um Instituto Franco-Brasilr.tro do 
nlta cultura ·scienti~ica e Jitteraria (com pareceres (avoravei.ç 
elas Cõmmissücs de Instrucção Publica e ele Finança.s n .. 989, 
de 1922); • · . · ' 

' Votação, em 2• discussão, tia proposição da Camai·u ;ln~ 
Deputados, n. 151, de 19.22, autorizando o Governo a nJ:Jrir, 
pelo Ministerio da Fazenda, um credito na importancia de 
i:>O:OOO$, para pagamento do que é devido ao Dr. Valentim 
Antonio da Rocha Bit.tencourt (com parecer favoravel da Com-

. missão de Finanças, n. 382, de 1922); · ,· . . 
Vot.acão, em 2• discussão, da proposição da C:1mara dnu · 

·Deputados, n •. 157, de 1922, creando o1 logar de escrivão cri- · · 
rniual no juizo federal dos .Estad,os de S. Paulo, Minas Geraes, 

· Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Pará e Ceará é dando 
outras providencias (com pareceres favoraveis das Commis-
8Ües de Leuisl{lÇão e de Finanças, n. 371, de 1922); · ' 

Votacão, em 2" discussão, da prop.osição da Cama!'a dns 
Deputados, n. 162, de 1922, auto·rizando o Govwno ,a· abrir, 
pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito .especial 
d!l 97:650$270, para occorrer ao pagamento devido aos em
s·ados da Administração dos Correios do Maranhão '(com pare
cer favoravel da Commissão de Finanças,, n. 305, de 1922);. 

· Votação, cm 3• discussão, da proposição da Cawm•a do:J 
Deputados, n. 99, de Ht2·2, que _:tbre, pelo Ministerio do IntJe>- , 
rio r, o credito especial de 4:94 7$180, para pagamento a Ale
xandre .Cazzani, por fornecimentos feitos ao Instituto Elect.r·o 
Technico ·. (com emenda da Commissãó de Finanças, ·parecei' 
n. 385, de 1922); . .. • . 

Votação, cm 3" discussão, da proposição da Camllra dos 
Depu~ado.S, n. 82, de 1922, •aue abre, pelo •Ministerio da Fa
zenda, .o credito especial de f6 :<H0$512, para occorrer ao· pa
gamento do que é devido a•D. Marianna de Cast.ilhos Barata 
e seus filhos, em virtude de sentença judiciaria (com parecer 
favm•dvcl da Commissão de. Finanças n. 272, .de 1922); 

Vota:cão, em 3" discussão, ~a proposição da Camara dos 
Deputados, n. 106, de 1922, co.nccdendo ·.a. D. Anna Nunes 
Nasc~imento. viuva do ex-Deputado .á Constituinte Republi
cana, !Dr.. Alexandre Cassiano elo Nnsciment:O;•e, ás suas fil.has, 
om(!uanto solteiras,. uma. pensão mensal de 500$000 (com pa
l'ecer (a1:01'avcl da Commissão de FinanÇas, n. 287, de 1922); 

Vot.ação, em 3" discussã-o, da ·proposição' da Gamara dos 
nopuf.ados, n. 10Ji1, de 1922, autorizando o 1pagamcmto dos com- • 
IJ1romissos do rcconsmtmr.nto correspondentes nos excrcic.ios de 
1.920 o 1921., com os saldos dos creditas revigorados e. rela~ 
ti vos nos alludidos exerci cios (com. pm•eccr favoravel da Com
.missão de l•'inanças, n. 228, de 1922); 

·Votação, cm 2• discussão, •da proposição da Gamara dós 
Deputados, n. 8&, de 1922, autorizando a abe1•tura dos ore
ditos especines do 13 :2&:9$ o 6 :23•5$920, para pagamento de 

I ' ' ' 

• 

•• 

... UI 
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despezas, em 1920, com alimentação o roupas do Hospit~l cie ' 
S. Sebastião (com pMeccr' {avoravcl da Com:missüo de Fi
nanças, n. 393, de 1922); 

· Vo/,ação, em 2" discussão, da proposição da Camara ·ctos 
Deputados, n. 134, de 10.22, fixando em doze o numero de 
•academicos .. internos do Hospital Central do Exercito e· dando 
cutras providencias (r.om pm•ccc1· favoravel da Commissão de 
Finanças, n. 367, de 1922); 

Votação, om dísc.ussão unica, da emenda do Senado, re
g~eitada pela •Gamara dos Deput~dos, á proposição n. •2191. de 
1921, que estende a diversos offíciaes reformados, com ser- · 
'Viços de guerra, o soldo da tabeUa A da lei n. 2. 290, de. 13 
de dezembro de 1920 (com parece1• contrario da Com1missüo da 
F-inan~d.s, n.- 396, de 1922); · 

Votação, em discussão unica, da ·emenda da Camara dos 
Deputados, ao projecto do·Senado, n. 11; de 1920, que reco
nhece de utilidade publica a Associação Brasileira de Cirur
giões-Dentistas (com parecer favorável da Commissão de Jus
tiça e Le(Jislaçã'o, n. :u.2, de 192-2) ; 

Votação, em 2• discussão, da proposição da Camara dos 
J:>eput-ados, n. 137, de :1922, autorizando o 1Govcrno a abrir, 
pelo Ministerio da Justiçá e Negocias Interiores, o credito 
especial de 69 :72·6'$880, para liquidação da divida da União 
com Leon H irscl>, proveniente da occU'pação por forças do 
[Exercito o Prefeitura do Acre de um immovel de sua pro
priedwde, sito em. Rio Branco, Territorio do Acre (com pa~ 
1'ecer favoravel da Commis.lílo de· Finan~as, n. 397, de 1922); 

\ Votação, cm discussão unica, do véto do Pr(}fcito do Dis-
tricto Federal, n. 102, de 1922, lá resolução do ConselhO Mu
nicipal .que equipara aos vencimentos da professora do curso 
de adaptação da Escola paulo de Frontin aos da professora 
de desenho da mesma escola (com parecer contrario ·da Com~ 
missão de ConstifltiÇüo, n. 249, de. 1922) ; 

ViJt,acão, em . 2' discussão, da proposição da Cam.ara dos 
Deputados, n. 97, do 1922, que abre, pelo Ministerio da Agri
cultura, Industria e··commerció, o credito especial.de 4.:200,$, 
ouro, pára pagamento do premio de villiS'em conferido a Israel 
Pinheiro da Silva, ex~alumno da Escola de Minas de. Ouro 
P,,reto (com pm•er:e1• tav01•avez da Commissãp .ele Finanças, 
n. 281, de 1922); . . 

Vptação, em 2' disc.ussão,· da IProposicão da Gamara 4os 
Deputados, n. 129, de 1922, autorizando o Governo a abrir, 
pelo Minist.erio da Justiça e Negocias Interiores, o o~edito es • 
. pecial de 930$, para occorrer ao pagamento da pensão conce. 
di da ao guarda civil de :L' classe Augusto Moreira da Fonseca 
(com parecer favoravel da Oo.mmissão de Finanças, n. 365, 
de 1922); · 

Votação, em 2' discussão, da proposição da Cama:ra dos 
Deputados n, 103, do 1922, que abre,. pelo Ministerio da Fa
zenda, um credito especial na importancia do 42 ;610$714, pw~a 
pngamcnto a J ... uiz. Moirolles Viunna, om virtude do sentença 
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jludicia'ria (com parecer favomvel da Commissão de Finançtii, 
n. 328, de .f922); . .' · . 

Varação, em 2• discussão rla proposição da Camara dos 
Deputado~, n. 149,. de 1922, aulorizundo o Presidente da Re
publica a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocias Interio
res, o credito de 80:000$, supplementar á ve~ba 36•, do art. 2•, 

· da·lei n. 4.555, de 10 ele agosto de 1922 (com parecer favo-
ravel da Commissão de F-inanças, n. lf.f7, de 1922); · 

Votação, em 2~ discussão da proposição da Gamara dos . 
;Deputados, n. 175 A, de 1922, mandando . considerar v~!ido>, 
para o exerci cio da profissão em todo o territorio da· Republica 
os diplomas conferidos peln. Escola de. Odontologia e Pharma
cia de Bello Horizonte e pela Escola Brasne.ira de Odontologia, 
com séde nesta Capital (com parecer (avoravel da Commissão 
de Instrucção Pu.blica, n. 401, de 1922); 

Vot.ação, ém 2• discussão da proposição da Camara dos 
Deputados, n. 160, de 1922, autorizando o Presidente da Re·" 
publica a abr.ir, pelo Ministerio. da Fazenda, o_credito especial 
de 20 :249$, para o pwgamento do · augmmto de aluguel do,s 
predios em que funcciona a alfandega de Pelotas, re!erente 
aos. exe,~cicios de 1914 até o de 1922 (com pa11ecer (av·oravel da 
Commissão de Finanças, n. 339, de 1922); 

Votação, em discussão unica, do veto do Prefeito do Dis
f.ricto Fedc•ral, n. 115, de 1922, á resoluãoo do Conselho Muni
cipal, autorizando a mandar rect.ificar os vencimentos do co
brndor ·municipal aposentado José Justino de Almeida,de ma
neira a. ser a grat.ificacão calculada de accôrdo com o disposto 
no art. 1 • do decreto Jeg:isla-t,ivo n. 1.667, de 13 de novembro de 
1914 ·(com pm•ece1• favoravel da Commissão de Constituição, 
n . .f07, de 1922); · · ·, ' 

Discussão 1mica da resolucão do Congresso Nacional, ve
tada pelo Sr. Presidente da Republica, concedendo ·favores á. 
empreza· que se constituir para a consf.ruc()üo da Estrada de 
Ferro Norte de Matf.o Gro~so (com parecer favoravel da Com~ 
missão de Finanças, n . .ff9, de 1922) :· . . · · · · 

, 2• di seu ssão da proposição da Gamara dos DepÚtados, 
· n. 185, de 1 !l22, considerando de utilidade publica a Sooiedade 

Editora da Historia da Colonizaciio Portugueza no· Br'asil. (com 
parecer favoravel da .Oommissão. de Justiça e Legislação, 
n.429,de1922); 1 · • • · 

2• discuss'ão da proposição da Gamara dos ·Deputados, 
n. 154. de 1922 .. cru c annrovn o c.ont.rnl'llo r,elehrado com Fran~ 
ciRco de Assis Silva & Comp ... pelo Minist.erio da Justiça e Ne~ 
r;ocios Interiores pnrn n construcciio do esauelet.o, em "cimento 
armado. do. edificio desf.inndo á nova · séde 'da Oamara dos 
Deputados (com parecer tavoravel da Oomrnissão de Finanças, 
n. 418, de 1922); ' ·. 

2' disct1ssão do 1pro,ie·oto do Senado,· n. 89, de 1922, auto·~ 
riznndn o Governo it abrir um credito pará a construccão ou 
ncrmisicão rlc um nrcdio afim de ser offcrecido á Repuhlica do 
Pcrtí. pnra Aérlc de Rlla leg:aoão no Rio de Jnneil•o (o(ferecido 
pela Com.m.issií.o de Finanças, rim•ecero n. 1100, de 1.922); . 

. ' ~ 

, GontinunGfto dn 3" discussíin do proj0cto do Senndo, n .. 59, 
de 1922. estabelecendo as condicões a que os magistrados fe-
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deraes e do Distrícto. Federal se devem submeLter para ·.os 
effeitos da aposentadoria (com 'pa7•ece1' da Commissão de Jus
tiça e Leaislação, 'favotavel a· umas e contrm·io a outtas das 
emendas apresentadas, n. 422, de 1922); · 

. · 3' discussão, da proposicão da C!Lmara dos Deputados, 
n. 59, do 1922, que abre, pelo Ministet•io da l"azenda, o cre
dito especial de. 52:398$787, para occorrer ao pagamento do. · 
que. é devido a .João Baptista Manginí, em virtude· de sentença · 
,iudie.iaria (cgm parecer favoravel da Commissão de Finanças, 
n. 256, de 19 .. ~) ;, I. 

2• discussão· da proposição . da Oama.ra dos Deputados,. 
. n. 100, de 1922, autorizando o Governo a abrir, pelo Ministc-· 

rio da Guerra, o credito especial de 5:112$, para pagamento 
do que. é devido a Aphrodisio Coelho & Comp., por. forneci

. mentos feitos ao servico de recrutamento do Estado do Espí
rito' Santo (com parecet favoravel da Commissão de Financas, 
n. 361, de 1922). · . · . • 

Levanta-se a sessão ás 16 horas e 15 minutos. 

143' SESSÃIO EM 26 DE DEZEMBRO DE 1922 

PRESIDEfNli)IA DOS SRS. ESTACIO COIMBRA!, PRESIDENTE; ABDIAS. 
. NEVES, i" SECRETARIO, E A. AZEREDO, VJCE-PRESIDENTE 

· A's 13 e 112 horas abre-se a sessão, a que concorrem os 
· Srs. A. ·Azeredo, Adbdias Neves, Hermenegildo de Moraes, 
Mendonça Martins, Lopes Gonçalves, Laura Sodré, Indio · do 
Brasil, Godófredo Vianna, José Euzebio, Costa Rodrigues, 
João Thomé, Benjamin Barroso, Eloy de Souza, João Lyra,
Tobias Monteiro, Antonio Massa, Manoel Borba, Rosa e Silva, 
Euzebio de Andrade, ArauJo Góes; Gonçalo· Rollemberg, Si
·queira de Menc~es, Bernardino Monteiro, Jeronymo Monteiro, 

. Marcilio . de Lacerda; Nilr. Peçanha, Modesto Leal,. Paulo de 
l!'rontin, Sampai-o Corrôa, Irineu Machado, Bernardo Monteiro, 
Francisco Salles, Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, Alvaro de 
Carvalho, José Murtinho, Ramos Caiado, Olegario Pint.o, Carlos 
Cavalcànti, Generoso · Marques, Affonso · Camargo, Lauro 
Müller, ·Vida! Ramos, Felippc Schmidt, Soares dos San~os, e 
Carlos Barjlosa. (46). 

Deixam de comparecer com caus~ ,justifi~ada os Srs: : 
Silverio Nery Justo Chermont., Antonmo Freire, Venanc1o 
Neiva, Càrneiro da Cunha, Anionio Moniz, Moniz Sodré,. Ruy 
Barbosa, Miguel de Carvalho, Luiz kdolpho e Vespucw de · 
Abreu. (10). 

E' lida, post.a em discussão, e, som rlrhal.e, appro:·ut':a a 
acta da sessão anterior 
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O Sr. i• Secretario dá conta ·do sBguinte 

EXPEDIENTE 

. . Exposi.c~o. enviada ao .Senado pelo .Sr. Dr, Hon'ierõ l3:i• 
ptlsta •. ex-m1mst~o da Fazenda, do teõr seguinte: · 

Rw d_e Ja~e1ro, 2-í de dezembro df> 1922 - Exm. ·Sr., 
D1·. Estamo COimbra, D. D. Presidente do Senado Federal. _. 
Em face das arguições proferidas na Commissão de iFinanças 
desse ramo do qons;esso Naciona,l, a proposito da operação do 
defesa• ou va!or1zacao do café, promovida em :1.92:1., cabe-me · 
'!?restar a V. E~. e ao Senado informações rectificativas dos 
1actos,. no quo entende com u acQão do Governo, do que fui 
obscuro- collaborador. . · . 

Dado o tempo · necessarlo para conhecimento . do Senado, 
tornarei ·publicas essas inform;u;ões, para que se restabeleça 
u verdade e se faÇa justiça. · 

-
A intervenção do Governo, cujo mandato terminou a 15 

. de novembr.o .ultimo, nos mercados de café, com o fill\. de pro
ceder á ·defesa dos preços desse producto,. foi determinada 
não só rpelos clamores .geraes dos agricultores paulistas, re- · 
presentados por seus legitimos orgãos, as sociedades de agri
cultura de São Paulo e Sàntos, mas .tambem pela previsão de .. 
que dahi ·decorresse a estabilização, sen!o a melaoria ~as ta-
xas cambiaes. . · 

Não quiz o Governo afastar-se da orientação financeira 
contraria ás emissões de papel· moeda, sem lastro ouro, o que 

· -o condtl.~iu, para levar a errelto a defesa do- café, a utilizar ' 
recursos extraordinarios, advindos de ope~açõos de credito. 
Come(jou, pois, por determinar se fizessem .as compras de 
níMso prntlioso producto por intermedio da «Companhia -Me
canirn o Importadora do Sã c. Paulo, que le.v·aria as promisso• 
J'ias dt• ~ua emissão ao B11uco. do Brasil, para desconto, en• 
cloL'SIHlaR ~111e fossem pelo 'l'hesouro Nacional. · 

·Elevados esses descontos a mais de 270.000:000$, o que 
poz o Fanco do Brasil na contingencia de :não Poder conti
nuar 11 facilitar o credito necessario, resolyeu · o Governo. a 
quem .. i (L não era dado E>ustar a operaQão, sem t>rejuizo de 
todos; t•il'ectuar warrantagens de· café contra creditos no ex~ 
t.-Jric r. jlcrmittiam-lhe esta• operações amparar e amortizar . 
os -adenntnmentos feitos pelo Banco do Brasil e, do mesmo 
passo, r.Uenuar a ·depressão cambial aggravada peJa retenção 
das h•t• a::.. de cambio, represc.ntadas. no grande stack de oaf•) 
cm. ,j·,•prlSl to. · _ · 

Es;:a~ warrantagens foram realizadas com bancos e fir
mas de grande conceito. taes como: Commeroio e Industria 
do Siío ·Paulo, Lo.ndon Joint. City & Middland Bank, N:ational 
Provinc.inl & Union Bank of England Ltd .. Barclays Bank, 
J~ond'ln Brazilian Baulc, London River Plate Bank, British 
Hnnl\ r,f Sout.h Amarica. !talo-Belga, J. H. Schroeder & c•., 
G'yn Mi1ls Curries & C•., Lazard Brothcrs & c•., Brazilia)l 
Wannnt.. c•., Ltd. c Neumo.nn Gepp & Com:p., na importaneia 
•lrJ cerca de 5.550.000 libras. Os saques contra esses creditos 
foram entregues no Banco elo Brasil que, por, _sua voz, ct:e-
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diloli o respectivo producto na conta da valorização do café. · 
. Altl'ula a exiguidade dç prazo e bem assim· o risco de 

vircr11 c.s diversos credores liquidar os seús debitos nn mes
ma. época, mediante .á vendn do café warrantado, o que 
trari;t con~eque.ncias funestas á . valorização, foi o Governo. 
'fox·cadú a unificar todas essas operações pareiaes, mediante 
o cmprcslimo de 9. 000.000 libras contrahido com ós nossos 
agentes financeiros N. M. • Rotsch1ld & Sons e maj,s Barins 
Brothcrs & c• o J. H. .Schroeder & .Q•, a que deu prestante 

· cul•IJCI'a~fio a Brazilian Warrant c•., Ltd., como,, anterio.r~ 
mente já c J'izera, .para o exito das operações parciaes. · 

As .;cmdicÕes estipuladí!S no contracto deste I empre~timo 
<teven1 •er cotejadas com as do ultimo emprestimo do Go· · 
vornc• de São Paulo, ope~·a~.ão essa. :realizada . anteriormente, 
com " ii.e~mo grupo. de banqueiros. . 

A$sim é que, no empt'ebtimci paulista, os juros foram d~ 
. 8 %, prazo de .25 annos, 1·esgate por cmupra na bolsa, ma~ 

· r·l:•·igul.JT jo, só a 105, no fim de 25 annos, typo lhtuido abaixü 
•de 90 'J~, e garantido com· as sol;reta:x:as de café depositadas 
&emanaln,euto em bancos c~iransoiros. No ·ernprestimo d'e
deral, o~ juros são de 7 112 %, prazo de 1 O a 33 annos, res
gato por sorteio, ao par de 1 % ao anno, ou por compra de 
tltt\los n~ bolsa, e resgate, obrigatorio a 102, no. fim de 10 
anno!õ. O, lypo liquido foi de 9<1 112 o/o e a SQ.I'antia, 0 stoclc 
do café •. · . 

A apreoiacíio de taes condíl}ões não abre ensejo ao juiZ!I 
rect!l -·· &em parcialidade nem suspeiç[o - para hesitaçõe~ 
e duvidaR no deferir a supcriorida~e do recente contra<!tq 
cm ccni'1 onto com o do Governo çlo São !Paulo. 

Qua,lto ao contracto do . Comité, foram adoptoo<~s pelo 
· Governo e bánquetros, (:para a valorização em apreço, clau
sulas identicas ás da antiga, a de 1908, em que .o Governo 
Federal c:ndossou o emrírestim•l de 15.000.000 libras, a 
fa\'IJ!' de Siio Paulo. 

Assim, nesta operação n~ vendas foram confiadas á. casa 
'rlleodor Wille & C". ; na actual, á Brazilian W:arrant c·. I Li-

. m.itod.: . 
<No contracto de ·lOOS, cslabeleciutn os arts ,, lO e H:· 

. · "Art. 10. Emqunnto houvm• Bonds cm circulacão 
e não resgatados, o Governo obriga-se a não comprar 
cai'ó por S).IB conta dlrec.ta ou indirectamente, pu de 

· crear, passar, .,p.romulgnr qualquer dpcrcto aulortzando 
qualquet· novo projecto do valorfín,ção relativo ao 
café. Elle · obriga-se igualmente a nao trazer modifi
cacão v.l!.l'uma tí leg'islação cm '<:ig-or actualmcnle, para 

. o que diz respeito á sobre-taxa." 
"Art. 11. Em tempo algum c emquanto houver 

os ditos Bonds cm circulação c niio resgatados, poderá 
o Governo emitlir, ct'fectunr ou garantir um novo em
prestimo ou novos cmprcstimos, gtu•autidos seja. pela 
sobre-taxa, ou pela taxa g·eral sobre o café, sem· pré
viamente ter obtido consentiment.o dos"' banqueiros. 
Elle obriga-so ig·ualmento durante um prazo do dous 
annos, a contar da rlata rlcstes presentes ·a nlio cmittir 
·ou garantir cmprcstimo exterior· algum sem prévia:. · 
mente ter obUdo consentimento do's banqueiros.; · . . . , . • . . . I , --

·'. 
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' 
O Governo empregará todos os seus esforços para 

fazeQ' com .que os governos do.s Estados do /Thio, Minas Ge
raes e Espírito Santo editem igualmente leis limitando 
a quantidade de café · a ser· exportado por estes Es-
tados." · 

(Cópia textual da traqucção feita, em S. Paulo, por 
traductor publico jurament~do. l ' ' · 

. . No contracto da actual valoriza(lão, estabelece-se a pro.
hibicão para . constituir novo stock de café, mas, fica enten- · 

· dido que, o Comité poderá applicar os saldos. do emprestimo,. 
não .·SÓ cm compra de títulos mas ainda em café. ·· , 

No contracto do Comité 'de 1908, a firma Theodor Wille 
recebia 3 % sobre a collocacfio de todos os cafés, e o Co
mité recebia i o/o e mafs tarde 1 V:: '%. 

Neste contracto, a Brazilian Warrant recebe 1 V:: % so- \ 
bre a collocação dos càfés, e ao Comité attribuem-se 2 V:: o/o. 

As duvidas que porventura surgissem entre o Governo e 
os banqueiros seriam, no contracto de 1908, (clausula 26),. 
assim dirimidas: .. , 

"ArL. 26. Em caso. de duvida ou de contestação a 
respeito da significação ou exçcuçã~ _deste' contracto, 
ou de qualquer uma de suas .dJspos1çoes, 'ou de outra 
maneira ou então desse contracto, ou do's ditos Bonds 
ou do um destes ultimas, ou de modo ou de maneíra 
que as obrigações do Governo deverão ·ser cumpridas 
o observadas ou a respeito dos termos deste contracto 
ou a respeito dos ditos Bonds, ou de qualquer· deste~, 
,submetttor-se-ha, depois do.· requerimento apresentado 
por uma das partes, as duvidas a arbitrngem e . e !la~ 
serão definitivamente decididas do modo seguinte: O 
Governo' designará um arbitro; os Srs. Schroeder. e 
o g\l'upo francez outro arbitro, sendo o desempatador· 

· nomeado pelas duas partes. No caso em que uma das . 
partes não tenha designllldo o seu arbitro,. como no. 
caso. tambem que os dous arbitras· não tenham desi
gnado o desempatadór, dentro dos quarenta dias ' de 
sua nomeação, enviar-se-ha então á- questão em duvi.:. 
da ao Tribunal de la Haye e . ellàs serão. definitiva
mente julgadas por elle (ou. no caso . em que o dito 
Tribuná! tiver deixado ·de existi~) 'p"or arbitras ou por 
desempatador desiA'Ilado·. pelo,.Rei, ent,ão reinante, . do 
Reino Unido da Grã-Bretanh!ii .e da Irlanda, · ou·· na . 
falta de tal nomeação, pelo Presidente então em fun
ccões, da' Republica· Franceza, o a decisão assim obti-

. da a ser valerá definitivamente e ella obrigará todas· 
as partes., ·' ' , · 

1Copia textual •da traduccão feita, em s .. Paulo,· 
, T•OJ' traductor publico juramentado ·e ,as;<Jim IPUbli-. 
~·cada.) 

A ~lam,ula 21 do actual contracto está assim redigida·:· . 
' «No caso e $empre que surgir qualquer divergen-

ci:l enf.rn o Governo e o's banqueiros, sobre interpre
taciío e cumprimento do presente co'ntraoto, ou de 
qm·~qu·er de suas disposições, ou qualquer questão que 
àc cutro modo se relacione com este contracto ou co.P'l 
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o diLó empresLimo e obrigações, ou· c.om qualquecr: dei
lo:;, GU com o modo e a fórma por que se devem ·cum
r·nr· ou executar os compromissos inheren.tes ao Go
vr:mu, nos termos do presente contracto, ou referentes 
Dos •ditos empresLimos e .obrigações, . ou a qnal(Juer 
deltPS. essas questõc;s ou divergencias serão, a pedido 
drJ qualquer das partes contractantes, submetLidas a 
arbitramento em Londres· e ahi decididas 'definitiva
mente por este meio, com a possível brevidade, ope
rand,l··Se do modo seguinte, a saber: - um arbitro 
H·rá designa:do .pelo Governo, outro arbitro' será desi
S'llRdo pelos banqueiros o um desempatador será es
colhido por esses dous arbitras. No caso rte não haver 
uma das partes designado o seu arbitro, ou de ·não 
haw·rem os dous arbitras escolhido d desempatador, 
\lenh·o do prazo de quarenta dias depois de haverem 
sido designados, será o objecto' do litígio submettido e 
definitivamente decidido' pelo 'l'ribunal de Haya (ou 
Uc'J caso de haver deixado de existir esse Tribunal ou 
de, ror qualquer motivo, não poder ou não querer o 
mem:o funecionar) por arbitras ou po'r desempatador 
designado pelo Roi da 1Grã-Bretanha, na occasião, con 
sideT t•ndo-se o laudo desses arbitros, ou desse desem
:;l!ttnrlor, como' final e obrigatorio para todos os in
teressados.:. 

Applicado o producto do emprestimo no resgate das 
operações parciaes , de warranta~ens, foi o Banco do Brasil. 
autorizado a sacar o' "Saldo, que creditou na conta da valorí
zaQão. O pagamento de todos es_tes compromissos foi reali
zado directamente pelos nossos agentes financeiros em Lon
dres. 

Como', porém, se ve1~ificasse a insufficiencia do empres
timo para resgate· de todas as letras da Companhia 'Mecai)ica 
e Importa:dora de S. Paulo, existentes n~ Banco e provenien
tes das compras de café, o 'Governo autorizou o Banco' do 
Brasil a resgatar inteiramente to'dos esses compromissos, 

· correndo a despeza á · conta dos lucros que se apurassem na 
liquidação final da operacão, feita a venda de todo o <~:stocb · 
de café. Para esse ·fim emittíu o Thesouro e entregou ao 
Banco uma lettra de f: 4. íJ:oo. 000. 

· . Infelizmente, não possuo· elementos bastantes para di
zer Mm exactidão em quanto importaram as despezas reali-
zadas. até 14 de novembro ultimo, . . 

Entretanto, na .. contabilidade do Thesouro, na. do Banco · 
do Brasil e na dos nossos agentes financeiros em. Londres 
deverão existir esoript.urado's todos esses pagamentos, o que 
raoilita11á a verificação. · 

. . , Pr9Sumo, porém, ·que ellas .alca.ncarão ·sessenta ou sei"' 
' tenta mil contos, mais ou menos, assim discriminados: 

/ ' 

Ao Banco do Brasil. importancin. de juros 
o commissões, pelas transferencias de 
fundos por lntermedio das agencias, 
cerca de · .................... .'. , . . . . . 30.000:000$000 

Juros e acceites de banqueiros nas warran-
. tagens . .. . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . 13. 000:000$000 

.. 
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Armazenagens e seguros dos cafés deposi-. 
tados . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . . ·l2. 000 :OOO$ÓOO 

Pago ao Conde Siciliano, como P.residente da 
. Companhia Mechanica e Importadora 

de S. Paulo, o proveniente da com
missão de 3 o/o sobre as compras de 
caf.é 1JOl' elle realizadas (até 31 de de-

- zcmbro de 1921) • ; ...... ; ......... .. 
~Pago ao mesmo, de contas de telephone, te

legrammas, despezas de cscriptorio (de 
1 de janeiro a 30 de Abril de 1922) •.•. 

Pago ao mesmo, como indemnisacão de des- . 
. . pezas feitas com. a regularização de en-

. tradas 'de· café e classificação do 
· mesmo . . .............................. . 

Despezas pagas pelo delegado do Governo 
Federal, de honorarios,. ao chefe e mais 
empregados da Caixa de Valorização •.• 

Pago ao delegado do Governo Federal, de 
honorarios, . pel'bs seus serviços durante 

19 e meio mezes ...................... .. 

'l,otal .. •. ·· ................... , ............... , 

7.500:000$000 

159:000$000 

150:000$000 

. 55:000$000 

195:000$000 

63.059:000$000 

Apresentado o passivo, cump·re consignar a existencia do 
activo, representado por 4. 535.000 saccas de · ~fé, das 
qúaes foram vendidas,. até 13. de novembro ultimo, 829, r.33, 
na importancia média de 3 libras, liquidas, por sacca. As 
sommas correspondentes estão em ·poder dos no'ssos agente~ 
financeiros em Londres •o, nos termos do wntr.acto, deV1e1•iam 
ser applicadas na compra ou de titulas i:ló · emprestimo do 
que s!l trã.ta, ou de ·títulos ingleze~. dos .iuros de 5 o/o. 
O Governo, porém, resolveu fossem empregadas sómente na 
acquisicão de titulas brasileiros do emprestimo de librM 
9. 000. 0()0, juro de 7 % o/o. · 

Tacs operacões estão oscripLuradas na casa .Rotscnild. 
Releva notar quo dous teroos dos cafés vendidos são ele 

b•po inferior ao de Santos. · 
Os stocks do café pertencentes ao Governo estão deposi

tados na Europa, Santos, Rio o ·yictoria, em armazens geraes e 
· segurll!dos em comp·anhias inglezas. 

Os titulas representativos desses cafés acham-se depo
sitados nos bancos inglezes daqui c de Santos. 

Os lucros da operaoão da defesa do ·café, realizada p~Io 
Governo passado, são muito importantes., .. 

Avuliudo em dezoito mi!Mes de saccas, o volume da ex
portação geral do café, durante os 18 mezes decorri<;!os do 
:maroo de '1921 a novembro do 1922 e considerado no pr.e- , .. 
ço o accrescimo !positivo de libra 'e, meia. por s1wca, chega~/ 
mos a conclusão irrefutavcl de que a actual val(}riwr.ão . 
• i:.i. deu ao Brasil, c ·portanto :.i. economia nucional, até ·nove:m
bro findo, o lucro magnifico o Sll!'prehendente de f: 27.000.000, 

/que, ao cambio médio de 7 dinhcit'OIS produzem ~erc~ ~lc róis 
000.000:000$000 I · 

, IndependcnLo desses lucros, ,iá apurados, ainda conLinua
r.ão, não só o !Brnsil, sinüo tambem os aSTicultor:es di} cuf~, 

i 
' ' 
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a usufruir o., qu~ se verificarem 1105 JH'Oximos seis mc·Gr:~, 
como com;equeucia dessa defesa. -

Ha rdncla a accresccnla:' que, sr. o re:;LanLo do 8tock cxb
Lridl3 for ccrllúca::iu, como é de espe;·ar, ·habil c prudcntemcnl.c, 
l.odo o passivo ~erll eliminado ·e por cerf.o havcrtl sobra~ far-
tamente cJmpensadora~. · 

· Qnant•• ú carta ·por mi•.n dirigida ao Sr. Conde Siciliaw.1. 
00 cJ.:a 7 dn . !1~'/CJUbro u:t.imo,. t!)VC por• motivo' principa~. _ 
nccu5nr o rccútbunento ao Bunco do Brasil da somma ,Jr: 
1.345:000$ pertt•nconte .P.o Thesouro e que representava 'J 

- saldn de quantias entregues parv. eompras de café, deduzida& i 
ns lmportar.eia~. pagas áquctte senhor·, conforme ~á especf .• 
fiquei. · -

1 ]'icam a~sim esciareeidos os :pontos adulterados de uma 
operacã•l fiv.ance:il-a que patenteou grandes esf•1rços da partr, 
do Governo que (I emprehendeu. - · 

Aqur.ile~ que hoje C:tetllrpam e a.maldiçoam a acção be
uefi•la, decisiva c ·1Jorajosa do então .Presidente da Republica, 
o emimmte Dr. Epitacio i>essôa, quando isolado arcou com 
difi'ic:uldades qü:tsi. invrmJtveis para amp·arar os preços •Ju 
nosso prccios•í produoto, factor' maximo da lllOSsa balanç:~ 
comnwrc:ial, c.Jwgavam a proclamar, naquella época, que os 
tn·ejuizos Q.ur. se pudessem veril'icar na defesa do café cr.<t:u 
perfeitamente jm;f !ficados e até dignos de apoio e louvor . 

• Serenadas a~ ·paixões que -nioínento: politico excepcionul 
• poz á solta, a ,;eriação natural dos .factos, por si mesma, r.vi

dom:iarú a sPm. r·azão do :.Iarma levantado sobre ii situar;ã•J 
l'inanceira c ccoi:r•míca, ala1·ma que sú se explicaria pelo pro
positcl à,~ crear <imbiente J'avoravel para razoaveis córtes na 
despezn o pat·<i indispensavois augmentos na receita, afim de 
approximar o orçamento da Republica do· objec~ivo · ambi
cionado, que, ri o equilíbrio, como expressão cffectivn das nc
ccssiducles, e dos recursos nacionaes. - Horneio Baptista.·
N Con)missão do J!'inaliças ., 

Representação· da I,ign Nacionalista elo S. llauio, do tMI' 
segui!lte: 

4'Exm•J. Sr. Presidente elo 1Senado Federal - Aitenciosas 
~audn.ções -·- A ~.Liga Na•Jionalista" de S. Paulo, certa ile 

.1 P!'eslitr um r;equr1J1o serviço á causa republicana no Brasil fJ 
ao.> intcre>St!S HPI'aes· da. N,ação, pede licenca para vos repr·e
eout.ar mais uma :vez a, conveni'encia 'de se votarem medidas 
CfUIJ tMuCJll plmmmente verdadeiro, na pratica, o regímen in-
stituído na lei fundamental. • · 

Essu lei fuw~ou a nossa organização politica no ;principio 
da sober-ania pnpular, e DO. r.orollario immv.diàto de quu. torl:•s 
o;; !lOdcrcs ·elevem nellu origem, por interm.e'dio do stli'frag·i;) 
univer~al, unico lllstrumento do acoão que lhFJ tl e IJJ.O porlia 
scr·ou t(l]·gado. . · · , 
' Decorre rir:,rn~ bases, in.,ophismavehncnto, qu<! o voto po· 
)miar cleYc set' cr-rcado ele toda~ att gar·antins passiveis de li-

. bcrdacte c di! J'espeif.o, . · · · 1 . 
ÜI'n, cs~n;' ~wranLias niio existem, eomo .esta demcms~r::ulo 

pelos fac: los cm trinta r. >,res annos de rcgunen rcpubllc~ nc' 
o cm t.nàos o;;: ryonlos do no~so paiz. 

A lei coma"g-n• o príncitiio elo sig-illo dos escrutínios, mas 
La! sigillo ;nãq Jxisle, porql!l.! as mediclad até aqui aci(,JpL!tdail, 
, .. S. ·-. ;Yol. XI 42 

... .... ' ' •· ·'. 

,, 

• 
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111>1' mui i., dei ki.'nlo~. dci.m:n lat·~u,; uberl.as ú invasão de ht
. ftwmcia::l eólrunJ:uG, que vãu wugir· e f.orcer a vontadu do el,)i
. to!'. Nft,1 huvenrlu, do Jac/.'·.1, ;t prohibicão de ::c di~lribuir~:m 
CJ·:lu!ns na' iii'JJ'ilcdiar;õcs o no proprio recinto onde so_rcalJ
:~.:-.nt a:; eltdt;(i'J·.,;, ugontes de delerminucius candidaturas ou flp 
Lil'i.ct'llt iotadt•'l n,rrupamcn Los al1 i csperanr os olcit.ores, ·· cnlt'i:-
3<llllln-liH~5 n,; t:cdula'l rJ fi,;calizando-lhcs o J)roccdimenlo ai.Íl 
n in,;J.::m/.e em CJIIC rlepiírm "·~ seu:; votos na ll!'na. Esta fiscq
lixar;ão, quo tamhrm se cx·)t·cc sobre advcrsartos, como soh•.•c 
cutnpanheh•os, é. cxlraordimwinmente facilitada pelas diffc-

" J•nnt,as entro os envcloppes con•espondenl.cs ús differcnl.es cha
JJaS: Estas rluas falhas- a da pt•o!libieüo do se distribuírem 
ecdulas denlt•o de um rafo bastante largo, a parf.iJ) da urna, e a da 
1m i forrnirladc 1Jos enveloppcs usados pelos candidatos ou 
grupos de canclidalos opposl.os ~ são visivclmcnln fonte clbs 
]Jcoees abusos que J'alsil'icarn as cleil;ües. Decorrem dalti a 
r:urrU.JlÇão c a 1;o·rnp1'essão, dous vicias vergonhosos que eam
JHJitun tcnivclnwnl.e 11111 nossos collegios cleitoracs. ~J:anl.o 
mna cnmo a oul.l.'a l.ecm, nesses rJous defeitos do actual sys-
1 em a, a sua occasifio c o :;cu estimulo, Desde ·que não sc,ia 
postiivcl fhcali~at·-se o proccrlim'cnto do votante, desa])j)!ll'ecu

. l'ito t:OtltO JlOL' cncanlo, c as ülcinõcs lendel'iio. a HCt', não a co-
Jnudia fJUIJ são !llUif.aS veze~, mas aClOS dignOS de cidadftos li
\'1.'08. Nem ~et•ú esse o unico efleito. Presenlcmunl:c, cm ra
zão elo conti nuudo c inobscut•ecivel falsoarnenl.o da ptu•m.a rio 
yolu, as. ut'llilH toem sido persisLcnLemcnte aiJandonadas pel:t 
nmiol'ia rios cirladiios esclurccidos c capuzes, ficando enl.regttcs 
au,; qtw lcem interesse poi!soal em se .deixar conduzir c fismt
li:~.ar pelos ru~cdm·es do eleições. Desde que se aJasl.crn a cm·
ruPt.'ão c a compressão, esses homens ma1s esclarecidos o mais 
eapawti uão se scnUrão incompatíveis com a aLhmosphot'l) rei
mm/c nos cit·cnlos eloil.oracs, nfto lc.rão o receio de vêr o se11 
volo ~ullmt!l'S'irlo pela onda da inconscieucia, da vmmlidadc u 
da violcnciá, nem o l'ccoio do se imporem ao risco Llu im~ 
posit;lics, do vigilancias ou de' vindict.as. . · . 

lf1·g·e, pois, adoptar medidas scvol'as c cfficazes, no scll
!.ido de impcclit• a clistribuicüo ele. codu!as do.nf.t•o do um raio 
dil ccut a duzentos metros, a ]Jarl.n· de cada mesa uleitoml, o 
~'~lahe!ecer um (,ypo unico e lnvariavel de cnvulop[les, .paru 
todas as chapa~ conclll'l'ü!llos ,. 

1\!as ns(as tluas mcrlirlas, cornt]Ualllo muito reconuneuda~ 
yeiK, co1no j:i ficou exposto, dovem set• com[ilel.adas llot• dual> 
Oll/.l'aS, (Jl!O 'J'Ot•marão CO!lt cllas. UHf conjunto solido de m·ecau~ 
r;oeK, cada uma das quues sel'll complemento. e corrocL.tvo dat 
au{.ra. 

A j)rohibir;ão de se dislribuirom ccdulas nas immc1Jia1:ões 
(las !LWKas ll n uso rln um l.ypo unico de envcloppo não al'asl.alll 
Htl111l'lli)H!11le a hypotltosc: de ser .o elo_il.or 'consLmngi\lo, soiJt·t·.~ 
tudo ~~ so tt·alat• rio plet/ns mml.o dtspul.urlos. ColtJlJcm, no~ 
t.m:Plntenf.t.!, os dotJs g·randes 1'1agcllos - a compt·ussãn c a 
t'tll'l'ttpt;iw - mas não l/tos védum de todo a entrada. Püdo 
d:tl'-;m o eastt dr. 'os eot•rucfot·Ps de votos l'fJUttirem os ~etts set·
vir/lll't.!K em dr.tct·mimtdo punJo pura al1\in do lituile marcado 
e vi1·~"n-nus :u:ompa.nhnndu até ,imtfo da tu·na. 
. .l~sla ft~·poLhtJso :~ll at·t·ecla nela tlll'rl ida complumcnJ.m· 1\nn

~ 1~1 r.n/t\ nu cnmpal'/.mtenlo J'UHI.!t'vadu, Llcnl.t•n do 1·eci n/o nndo 
~o IH'Otli'K~a a eluil.)fio,. -· mc.rlida usta ,i:'t adoJ~/.arla, ha mui/o, 
e<IIIJO <lH• IJIJllS ill)l,m•!Ol'IIH, !JOI.' lltlllWl'OSllS l.tUIZU~, pela (]tlll~L 
tnlahdudr!. dns pa.IZt!S cu!J.o~. O ~'nmlmt·timenlo rcset'":ado nódo 
;i~l' LUU ~JmpiOS O SlllSOhSSIUlO. Sllll~l aCl'O ele C8Cl'CYUUIIÜHI, SCIU 

'\ 
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·guvcl.as, sum aceosso!'ios, Cl)l'cru.Ju i.lu l.rcs lados c aL1í li. u\Lum 
' de dou ti melt·o~. pot• um ligeiro laiJique, Dcvct·á J'iiJtll' collo

cado a ig·ual di~laniJia du Jlwsu, do cspa1;u rc~ut·vudo ao puiJiicu 
e das porta~·. uu janc.Uas mais pt·oxirna8, c de modo qui! ufiw 
tic lilc ve,ia u inlcrior, Puru Inaiut' ticguranca, a cnLradtt vu
dcJ'tt ~er tomada pot· tuna purla cut't'edi~a ou umu col'Liua. 
Donf.l'O deve ilavet• material cte cscripta e devem ser ctcpuHi
tados ~ufficicntcs exemplares da unica vu das 1Jifl'crcntcs ee
dulas 'concmt·enLcs assim como bom numero ele envcloppes 
orriciaes. O eleito{· chamado, pela mesa, começará por pcnc
trat· nesse compartimento, onde poderá preparar a sua ccclula, 
escrevendo-a, ou poderá escolher entre as que ahi estejam 
deposilclus, ou, ainda, poderá lançar mão da que traga guar
dada con~~igo; cm seguida, encerrai-a-ba no enveloppe of
ficial, c, sahindo du compartimento, irá lançai-a na urna, 
Ati~irn ficaní perfeitamente garantido o sigillo da sua .tivt'c 
é~colha, c subtrahidos· os seus actos a toda vig·ilancia, iulet·cs-
sada ou uüo, · 

. A medida rcslanlc é ainda mais simples, c rCIH'cscnla apc
nati uma ull.imu precal\f;ão, que não 1! excessiva. Convlim dc
ierminát· claramenle a í'órma c as dimensões da Ul'l1a, pois 
uma urna demasiado csl,rcilu n:io pcrmittit·ia que as ecrJulas se 
espalhassem; untes forr,.al-u-hiu a se- acumm·cm pela ordem 
segundo a qual fossom lan~ar.las, o que l.ornuria facil euuferi
l'cm-sn os ;votos com a lista de cliama!.la, afim de lhes idculi-
ficar a autoria. · 

' · A Liga Nacionalista csl.:í cmr;encida de que estas medidas 
serão cffJCassissin,ms c csl.tí igUalmenlc convencida de que se
rão pt·aticavcis sem di fl'itmldadc alguma, 

l:ii cllas, acuso, cm localidade~:~ long·inquas c alru~ada~, 
não puderem traicr muclanca sensível ao regímen da corn- . 
JH'cssã·o, da cort'UP~-iio n da J'mudc, o seu maximo defeil.o 
tiül':Í uma inutilidade provisoria, ern dclcrminadas condi~üe•. 
Niío é isto razão para qtic se deixem do applicar, pois; em 
muitos oult·o~ loga1·e~, onde j{t existe população numerotia, 
cliffcrcnciuda c activa, os íructos não poderão faltar. O facto 
do sel'cm ellas lmrladas cm alguns pontos do puiz apenas 
rn·ovar;i que os males, dG que uos queixamos, deitaram mi-· 
zc~ cxccssivameutc !Jl'Ql'undas, c pot· isso mesmo, exigem rc
mcctios cncrgicos. Demais,. pum lodos os ul.Jusos devam ·exi~-
lil' l'I!Clll'SOS lcgaes. . . .. 

As mNlitlu~ quo a. Liga defende não ti[O de suá inven
ção: ellus .iú te em sido adoptadas pela grande maioria Lios 
paiz~H civilizados, sc11Cio que, .cm todos css.cs paizos, excepto o 
Brutitl, por tlmll ou .outra Jorma, está assegurado pel'fcita
rnontc. o sigillo c, e o tu o li c, n lil.Jcrdado elo Yolo. Em noss;; 
}JUiz não dxisle essa liiJcl'llaclc e fi,-pt•oprio voto não representa 
rcaltnenle-, sinão uma _TJa_rlo insig·nil'icunl.e da populac.ão ~-a~ 
pa~ do exm·cm· esse llll'etlo - Ludo pOl't]llC o· sigillo dos es-
crulinio~ é J,mrlarlb ús c~cancuras. 

A Liga, conl'ianlu no pal.riolismo c na· sinceridaclo dcmo
eraLica do Congl'l'ti~n Fecleml, espcm 'flUO esta supplica el'
contro fa,·m·avel aculltimenl.o nos illusl.l'CS representantes .da 
Nação, pois crear sarunlius inviolaveis ao ,;igillo do voto, e 
lfundar a. sohcmnia ela _eonsci~nciu nopnlar, ú fJUl' o regímen 
dcmnerattco nm sua un1ca base verdadeira, 
· Valho-me tlosle e11sojn para lransmittil· ·no Senado Fo -. 
dcl'uJ,. por intct·mcdio ele. y, Ex. os proLc~Los do maior r·c~· 
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;miln e dn rlovacla considerru;ão ela Liga NaeionaliAia 'rlP; ·silo 
J>iw lo. - S. VtJruucim Stcidcl, prcsiclcnLc. - A' Commi~são 
(/c Jusli~u c Lcgislàcão. 

o Sr.~" So-ci·éter'o- i'J•occclc á lcilurn. llo.~ sosuintcg 

l'AHECEHES 

N. .124 - 1922 . 

A Commissão nproscn!:!.l á aprcciaç.ão do Senado as emen
das c suas respc~l.ivas justificações abaixo l.ranscriptas, uR 
quacs ;foram pedidas llclo Sr. 1\finisl.ro da Marinha, como !Hl
ccssarius c complementares da proposta do Poder Executivo, 
qnc fixa a Fot•ça Naval para o cxercicio .de 1!l23. Essas cmcn-, 
·da~. que entendem eom. serviços rio natureza 'm·s·cntc. i!Q 
avl!~rn tão bc.m ;justil'icadas que a Commis'!lão, as cncampando, 
pede a sua approvação. 

Emeiula n. I ' · 

Arl.. Serão considerados como de timliarque cm navio do 
su erra, para :os cl'fcit.os de promocão, os serviços prestados 
Jlll avuu;ão mwal, sendo os dias de vGo considerados como dias 
de yiagcm cm navio ele guerra. · 

Justi{'lcação 

Esln medida é lão logica c Justa, tladn a natureza do im
JiOJ'Ianle papel que rctH'escnl.a a aviação Tlaval na gtHIL'l'a JllO· 
acrna, ·que di~pcnsa quaesqucr outros al'gumentos em favo~ 
l1a sua adopoão. '"' · 

Emenda n. 2 

.hr'L. Os instructores c adjuntos da Escola Naval, corn 
funcr.ão de professor ou imhst.itutõ são transferidos para o 
quadi.•o exlraordinario·, ohsm•vartos r.m ·seus termos . o at•l.. .\~ 
tia lei n. 1. 212, d1~ 5 de janeiro do 1921, o o art. 11 da lPi 
n. 2. 290,-de dezr.mhro rle 191 O, quci desta data em deante ó 
re1·ogado na pari:~ referente aos inslr!Jclores c adjuntos, de
ycndo ser aprovcxlados nas vagas existentes ou nas que se 
Yicl'crn a dar os ex-instructores que .id tcnllam obtido sen-
tonr;a favora1·el cm primeira instancia. · 

Ju.sU{icação 

A prc~scnlo 'mcclit.la se jus! ifica como uníco recurso do 
rlnlar· o GoYm·no dos meios n~cessarios varo. Ol'ganizar o 
r·n1:po rloccnl c da Escola !'i' uval de modo a ultcuclcr ús con
YCIIH'JWirtR rio 1\mino, rrspPilanclo ao mesmo tempo os dirci-
1 ns .i :í arlqu iritlo~. conforme .iu l'lsprudcncia fit•mada polo 
Htfprcrno 'J'I'ibunal em vanos accúrdüos ·em que so reconllC· 
eom aoB insiJ.•ucl.m·cs enm fu ne~;.üo r! e professor os mesmos di
roi Los dos lentes dos iuslitu~os ciyi~ lic ensino superior ... 
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Todos .o's insf.ructorcs da Escohi Naval que· te'crri as run .. 
ccücs do Jll'ofessor discriminadas no regulamento, são vitn .. 
Jlcios cm face do arL H da lei n. 2. 290, de i3 de dezembro 
do HH o, c consequentemente uC\·cm se~ 'tl'ans!'cridos para o 
quurlt·o cxl.raorrlinario. Màs como nesse ins~ituto, ·disciplinas 
exiHI.ern, que 1pela sua propria natureza exigem a Lompora
ricr.Jarlll elos instrucr.orcs, ·como clecorra ela .nova i'eicão que 
tomou o ensino no J~xcrciLo e Mt Armada, f..orna-se urg~nte a 

. l'f!l'ogação rio art. H na parte qu() rli1. com wsr.ructor.es c ad
.illniM, nfim de obstar que periodicamenr.e sejam declarados 
yif.al i cios, como suiJsl.iLulos ou ]lroJ'cssorrs. sct·vrntuario~. 
cuja pcrmanonCJa na escola, por fol'ça de suas func,;ües,' deve 
ser lemporarta .. 

Essa providencia não traz aug·mcnf.o de despeza, por isso 
quo todos úS instructores .iá pcrccllem •como si substituto~ 
fossem, cm ·virtude do arL. H da lei n. 4. 555, de 10 de ag·osto. 
de 1!!22 (lei "de pi'Orimimto). 

N. 3 

· · Fica n Poclrr Executivo autorizado a expedir no\'0 rcgu-. 
Jr:mcnl:o :di~ciplinnJ• pam• n :o\l'lllarl:l drfin.inclo as cont.ruven
çue~- d1Sf!JJ)In1are~. r.~rnbclcccnclo as respe,cllvns pcnn.;; e o .Pt'fl
.f:r!sso para a sua applicaeão c discriminanrto a juJ•i;;dil~cno da.-; 
antoriclndcs militares; abolida porém a companhia •eOJ't'tl-
cional. · ' ' · 

Juslificar;üo '"' 

O actua·! Codigo Disciplinar para a Armada foi crcaclo 
Jlelo decreto do GoveJ•no Provisorio n. 590, df! 21 de junho 
de 1890, tendo em vista - são termos ·do decreto - que os 
castigos cxaggerados não se coadunam com os scnLimenios 
p'ltilant.ropicos do soculo, nem com o grúo dl.l civilizacão da 

. Jlepublica, c que a lei, para produzir o almejado intento, dcvll 
:Mm de júsLa 11 pr'oporcionada {~,natureza da contravençi'in, 
8er ;humana; sem fJ•aqucza o. energ1cn sem barbaria. . 

Introduzido "assim na Marinha. sob a cg·ido do princi1Úo;; 
tão nobres e elpvados, esse •Codig-o principalmenf.o em vir
f.ndc de algumas dR suas disposições, levou cnf.rel.anLn a ma

"rin:llagcm elos ·gJ•ande.s com'acados, acompanhada de algurua~ 
ontrns de unidades monorec da nossa esquadra, ú rr.volta 1'111 
i!lto que golpeou fundamente ·a rlisciplina naval. 

O :proprio facto da revolta constituia prova eviclonlc ela 
inadapt.abilidade desse Cocligo ás ncccssaridaclc~ da i\farinha, 
o que a evolucão qo uivei moral elas guarnição, não mais com
JlOrf.ava applicação elo penas disciplinares como a· ela chibata · 
o da gn!Hha. · 
· Aboliu-se então n ca~f.igo eorporal c mais tarde. rr.•corn
mcndou-se qun o uso de forro nos p1~s 1lns marin hciros c as
semelhados, só seria admituclo como mr.didn preventiva n 
fJIJnnclo os dr.linquenf.ps c sr ivcssem acornrnrUiriM rir> Pxeit.n(:iío 
Yi11lrnln. Jll'cjuclieial t\ segtl't'llllUfi ela~ pessoa~ 011 rio pl'fiJlt'io 
navi.tJ. · 

Ouft•ns rlisposi~tir~s do C:nrlign for'Uill 1'1'\'0p;nrlthi, :ll>:·umos 
JliH' ,~impll'~ avL-11s, :'t · Pl'UPIW~iío qllt! a vida urlf.iga ele hol'rlo 

• 
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ia se modificando [w influxo do pr~gresso e as l.ornava ob~o
letas; assim deixaram do ser c~mpr1das as 9~e d1zem re~pmt.o , 
á rac•ão de vinho as referencias ao exerCJCIO de pclotao do 
inra~Lnria, as que su.ieilum as. praças de proL que. l.en~am 
cnnclecoraoõe& . honcH•ifi.cn.s, unicammilc· ús IP·enus esLUJI.llldas 
}lar a os oi'l'iciaes, etc, . . . . . _ 

. Causa espanto que a ullm1a disposJçao profundnme.nto 
monarchica tivesse de ser introduzida c fosse referendada 
pelos revolucionarias triumphantes contra aa prerogalivns do 
rcgimen decahido. . . · · 

De o11tras. medidas smgiu, enl.reLanl.o, n nc:wessidado para 
mnlhor preservação ela rliscíplína c sobre as quacs é o (~ocligo 
h~lcil'amcnln omissu. _ ' 

Impõe-se eonseqnenl.emenle fi sua •rovisãl); os marinhei
ro~ rle hoJe não são mnis os homens rle 3'3 annos .passados, 

. colhidos na escoria da sociedade, analphabctos e eivados na 
sua generalidade ctos vicias mais degradantes; ,Q -ambiente a 
bordo dos nossos navios ó muito outro, .porque fi educação 
moral. d·o~ marujos vem ,;cnrlo feita desde erian(;as, nas e~co
las do aprendizes, c as cxigencias regulamentares para a pro
moção, tc.nclo por base o rxcmpla•r comportamento das praças, 
obrigam-nas a um cuidado r.special para a conquista da nota 
de hoa c-onclt\cl.n, que lhes cl~rú o preenchimento 'ele condições 
pm·n o acce~so e BI'al.il'icaoües pecuniu!'ias, 'equivalentes ú'mc-
lariC', dos vencimentos ela sua classe. · 

Perln-se .t.ambem a ahnli~ão da companhia corJ•eccional; é 
uma conscquencia Jog·iea. rl.o que anleriormcnl.r. se relata; 
muitas rias suas disposições cahiram em c·omplelo desuso na 
Marinha e o se,u proprio prestigio como meio coercitivo e 
f!ducacional soffr-eu um grande abalo, principalmente pela fa\1.a 
rle opportunidade na sua applicução. Segundo as instru-I 
cçües C]ue regom o son funccionamento, as praças sujeitas no 
regímen da companhia, r.ntre onl.l'as .rlisposi()lios: -Hão ven
r.em rnçüo rlo vi·nho, ou aguardente, trarão cosido na manga 
da camisa um· c ele casimira encai·natla; perceberão apenas 
metade dos seus vencimentos; nos portos farão diariamente 
e:xercicios de pelotão, dmanle clua,s horas·; cm viagem sempre 
t[tle o tcmp.n ll cir·ctm1s.t.ancias ela nnvegacão ;wrmittil•em. o!I
~e·rvar-scJ-ha o mnsmo preceito; prestarão tócto· o serviço em 
concmrr.ncin ()om ns demais pt•açfls, rxcepto montar guarda 
CHI rlrsr.mpenhur cargo que importe confiança. 
· · .1~' oviriOJ! lo CJUe ta os disposições ,i:í tivm~um sua t•poea; 

·a ra~.ao rlü· VInho 011 aguardente üsl.:\ abolida ü é uma i•r.mi
n i~tJtmc ia clo's I empns, cerl.ummitc he.roicos· da marinha a voln, 
qnc os in!flt;w~, ~L'lilPI'e ~radicionaes, ainda conscwam, mn;; 
qun l! cspn'Iio da nossa I'U\!n semprü condcmnou; unil'OI'rliP 
n>~pncml com. um c. Pncarnacló, lembra o~ sent~nciurlos fiO I' 
e,I'Ill!e de .lll.IIII:n rnuioi: gl'avir.lade, CJUC não os. {]tl que L!'ala n 
C.od1g;n DISetpll!lar, poiS' e~rr. trm pot· fim apenas casl.igaJ• ·no~ 
"asns em qun os delicio,; não levam os conti'a\'1'11 LoJ't~s no Con
Si!lho ~Ir .l~Jsl.ic,,u .. quunlln J'icam snh a jurisdie~ão rio Cudigo r],, 
Un~nniza~ao .fud1cmrw n P1•ocesso ~fi! iii\ I'. a perda rlt~ vcnd
!.'.\elllt•,; nas nctuacs cii'CIIlllSlancias, L'. 11111 casl.ign ii'C!Illrndo 
~nnt as J'l'n,;a;; qut• os J'ii'I'el'bem tüo JlUI'eanwnl.t'. clo\'C', s~>l' a·liiJ
IId·u, JH.IIS I.JI.tr• u ><oldo adqiiÍI'iu a alll'l'nla dp ,;t•:;J•adu fJIW 
apenas L~lllfl.r;ondt'IIIIlilt;liu jl(ll' CI'illlt! PS/a'hiida no Codi!;O Penal 
puclerá JUslilwar; o cx0rcicio de .pclolâo de inl'anl!Ú'iu,, qut! 

D 
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teria cabimento nn Exerci lo, dcsprcsl.igiou-~c por completo rla 
Armada, c deprime om Jogar de c!lorar· n caract.cP das ]Jracns 
que, cahi.rarn cm eonll'avrnçõcs de disciplina militar; o Jacto 
dos cm·reccionacs Ll.'rcm vida cm commum com os demais 
colllpnnhoit•ns rJ JWPslnr·om serviços cm concmrcncia com ellc;; 
a.bal.q o mor·.al .itlslarn~nle dos que ·primani pelo J~om procc
cluncnto, obl'lgados ass1J11 a trabalhar cm companh1a dos qur~ 
mwcccm o regimen especial ele <!astigo em que ,;o encontram., 

Ainda entre as disposições ela Companhia Correccional de
param-se os at·Ls. 8" e !J", qur! eslüo nssim·recligido~: 

Art.. .S". Pelas fallas que cnmnicl.lcrem serão punidos elo 
scgninlo modo: · \ 

11) l'all.as leve~, pl'isfio n fêrros na solilnria n pilo c agur4 
por Ires dias: . 

b) fall.as leve., rrpctirlaA, idem, irlrm, idc.m, pnr seis dias; 
e) faltas gTaYcs, yint.c c einco chibaludas, 
Al'l .. · !l." P.nra os crimes c clP! icl n:t err.r que s·cja app.Jicn

vcl a lr:;islnciio vigente. si por· lei rriin forem excluic.las do 
Gorpn uma Yn~ Hr.ntcncindas cnnlinu:ll'fLJ1 na Companhia Cor-· 
rcccihnnl cnm ngogr.nvnmrnl.o rio castigo qtw srr:í sem]ll'C qrro 
nH'J'COI!J' appllcnrlo nn mzão rlnpla do pr·e;;cr·ipl.n no nr·Ligo an
f.oci>df)ntr•; rpranln, 'JlOI'('tn, nrl casligo corporal, IC!':í JngaJ' Ptn 
dou;; dias. , · . 

O r.sl.mngr.ir·o· rrnc Icssr. !.nos -rlisrn:-dr:õcs, :pouco cnnhccr.
dor cumn é de que. fr·agmcnl.al'inmcnl.c, cllas foram·sonrlo nho
lirlas, mas qrrr o Cnrlig·o Disciplinar c n Companhia Correccin-

. nnl conl.inunm cm yigàr· pensaria qur. no seguiH!o sccnln rla 
nossa_ indcpcndr.ncia, ~\ndn con,;cl'vas~rmos. modi(las .dP . ro
prossao nos ccnl.roR m11ltarrs !lllr aU.rntam contra a rlnmtcla
f!() humana. 

Accre~cc que é acl.nnlmcnl11 mtliln rnro ~.nconl.rnr-sc nmn 
prnçn qlli\ nwt'f'Nl J•rnhnnnlr n snn. incltlRÜo na Compnn'lria 
(JoJ'l'rcrional r ~11anrln r.xislrm grl'nlmcnl.c süo rxclnidas do 
CoJ•po rlr Mar·inhoirns Nacionars Jogo !ltlr sr. libri'tnm rlil 
mosmn: l'ica assirr.• falsrnr!n ri c~pil'il.n do lcg-islac!or: qnr n. 
rr•r'on porr]ur• 1'111 !o:::nr elo corrigir• n ]1rrt<:n, castiga aprnns 
nnlr~ rir snn exclusiin n hrm rln rlisciplinn. Srl'in. rnl.ün JH'f'-
1'rJ•ivrol immrdial.amcnle rxcluil-n, logo que se releve um m:'tn 
p]rmr.nln nn. seio rins guarnições JlOr·qnr o fim da .:\lnr·inhn c:• 
preparar marinhnirn~ pnrn n cnmhalr, Pxcrcil.anrln-o r nprn
frmrl:wdn ns srtH\ conhccimrnl.n;; lf'clinicn;~ c ·nãn srrvir rif'. 
rr\sa rlc corrrcçün, ·rmbora cnr1•igir o mal e !oval-o ao raminho 
do rlcvrt'. sr,ia 11n1a 1r:issão nnhrr. r allr·nislicn. . . 

Nn l'P\'i.~ãn rln Corl ii!'O ali rnrlrr·-sr-ha a I nr!ns as rxrp;rn
rins mor]Pl'nn.s, r!rpm·nr1rln ainda mni~ o pr,~nnl r!n . Ar•nuHia 
qrlf' sr vrm fnzrndn nrlna!nlf'nl.r, sr.nt r·]);mr·J'., t"·xer,;;qvns fiiHl 
~r ln 1 ·n~m r!rsnrrro~snrins r sfin inronwnirnlr•s. r ;;rm rlrmn;;in
rla hrnrvnlnnria, qrrt' lr•nrin mnlrs .nppr,;.lns r• n~n rnnsr'~ui
rinm n fim alnw,inrln. 

N. 4 
Acnrrscrnlr-sr ondr convier: 
Arl. . A~ :\'ngns dr 1" lr.nrnle rio Corpo r.!~ C:nmmi~~nrio~ 

rla :\J•J11:11:la "~'riin · prrrnclüdn<: prlns Sl'gnnrlns fenr.nl~·s f;lllO 
tr~nlrnm dotl:l annn~ rlc ·[ltlsln c rio l'rnb;trquc, do~ quao& C•O dtuo 
pa lo monlil~i dri v!rtg1~m h o nceutw, 
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Pa~agr.apho unico. A J?romoção de s~gundo para primeiro 
l.tm~nt~ dcose corpo scrtí fe1ta na proporçuo do dons terços IJOl\ 
;mi.JS1l!dado c um ter()O poJ• merecimento. · ·· · 

· .Art. Aos segun~os . tenentes commissarios, que · niío 
rs!.e.1am c~llor.a'doR na prJ_mell'lt mel"..ade da respectiva escala, é 
vedacla n IIWin~uo no quadro fie acccsso pum a !Pl'Omoc5o •. 

• Tusti{ica~úo · 

· · O posto de 2• tcrumLe commissario attribue~ ao official 
dello investido todas as J'esponsabilidadcs inhercntcs ii. fun
cs~ã~ de gestor direcJ.o e in~mediato dos cl'feitos ~a. J!'azenda 
NncJOnal que lhes suo confi·ados a· bordo dos navws, ou nos· 
·Csl,abclccimcntos da AI'mada, tanto quanto al.tribue aos offi
r.iaos in..vestidos nos pos-tos de 1' tenente ·e nos da capitães-
,tcnentcs, de corveta ou de fragata, . · · · 

!Entro estes ultimas :post.os e o de 2• tenente, que é ,o 
inicio da carreira, ha .. apenas a diminuição do valor global 
da responsabilidade, p<1r eff,eito das commissõeo' que a uns·e 

, nu I.J•os são confiado'S iws couraçados de grande tonelagem ou 
~1os dl'sl1'oyers. fie pequeno deslocamento. ;Mas; de resto, exis
te a mesma rer,:ponsabilidade moral ·e material' üntre o .2• te

. nenl-e c. o capitão ele fragata commissario, e ·que tanto habi-
1ila ou. inhabilit.a o. official superior ou subalterno para pro
moção, pela hoa ou má P.rcstaçãn de suas cont.as ao tribunal 
rr..spr.ct.ivo. 

. O ·posto de 2" f.encnl.e do Co.rpo da -~rmacla pódc ser con
.~iderado como mil dcsdobrament.o da aprendizagem ou do 

· 'Preparo do official ha' ·pouco sahido da Escola Naval, não lhe 
cabendo propriamente funccões de commando, de administra
cão ou onde tenha ges'Lão pessoal, ·cmquanto que o . 2' tenente 
commissario assume nesse. posto funcções definidas-; com ges
tão directa ·c immediata dos -effcitos da Fazenda Publica, e 
pOJ' elles é o unico, o exclusivo responsavül }Jerante· as leis. 

!Parece, .portanto, que não dev·em os' .segundos tenentes 
eommissarios Mnoorrer á promoção no posto immediato; sob 
as mesmas condições postas pela· lei de promoções para os 
sc>11S camar;1das do Corpo da AJ•mada. fDemais, havendo. o 
rxr.rcicin de uma funcção definiLiva peculiar, tambem .parece 

. não flcvl'r ser exclnida para promoção de o'egundos tenentes 
cmnmissarios a quol.a de merecimento, a unica capaz de ilStl~ 
mnlar o rsforçn r a. rlcclicação daquelles que se houverem 
cnnr!LJ?.ido 00111 critcrio c segurança no inicio de sua cnr~ 

· J'eira militar. 
l))j7. a lei n .. 4. 018. dr 9 tio janeiro de 1'020 (lei de pro

. moções para a Armada)", .rcgulamnniadn pr!o dec·rcl.p numa~ 
ro ;14.250, r!n 7 de .iullw c)p 1.9~0: 

~Ai·t. :,_,. As vagas r! n I" I rn cnlr.• sorão prennchidai'l por 
antiguidade prlos segumfos I encntes que tenham clous annos 
·rio posl.o e de embar•qun, tio;; quae:; on i.lin~. prln menos. dr 
viag·cm no oceano.» 

Eslnbc.lr!ce ·n m·l.. llS do rogulanwnln (illf' baixou com n 
{lecrrto n. 11.2GO, cln 7 rir. ,i11lhn dr 10~0: 

«8tl nos Jll'imrU·.n;: i.l'lll'nl.rs f' cnpilfirs-I.Pnonlrs q"nr. não 
· IJsl.cJnm eollocudns uu primeiro. m~ltvl~ .da rcS1JCctiYn csenla, 

. - '•• . . ' 

\ 

( 
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ó vetlaua a inclusão nn quadi'O de acccsso, se.ndo nbolida em 
relação aos oull'os postos a J'CstricrJfín r!fJ ar't. 2•. » 

A omonrla justifica-sr., pol'l.anlo, como um acto de eqni
rlnde, siniio mrsmo de justiça, equiparando, para fndo.s os 
oJ'I'oi Los, rio [li'Omoçiio nas cjuol ns de• . .anlig'Ll idade c mereci
monto .. os segundos· Jencntcs eommissarios aos seus coHegas 
'tenenlé.~. · · ' · 

, I 

ArLign. A rrfnrma rios nfficiar.s supcrim'es c ::;eníwacs 
da Armada e elo ExtJI'Cil.o gt•aduados, ser(t concedida, dcnl.ro · 
rlr seis mr.zrs. a contnr de lrr!s mezr.s depois ela promulgu~fio 
rle.sla !ri, com as vantagens da effcctividaclc. . · 

' ArÚg·-o. A reforma dos officiacs gencracs da Armticla o 
· . do Exercilo que contarem mais de 40 annos ele serviço serú. 

eonccrlida dentro de seis mozes, a conl.ar cl(l l.res mczes depois 
ela promulgação desta lei, com as yantagcn;; do posto superior. 

Sala das srssu1~s. H de rlrzr.mbro ele 1022 •. - Brmjamin 
Bm•roso,, 

Justi{icaçün , 

. Tratando-se rir. dispositivos rir. leis que vi~am o ro,iuvr-' • 
no~cimcmlo rio~ f!II:tdros ria Armada· c r1ur só I i verem r.l'feilo 
por l.cmpo muito limitado, qual o prazo l!e seis mezes, núo lla 
inconvf!nienl.n algum sejam os ·,mcsn1os dispositivos ravigo
l'[1dos para o exercício elo anno vindouro. 

Sala rlas1 sessões, 10' de dezembro ele l(l~2. - Beniamin 
Bm'1'osn:. 

Pa1•ece: 

O ob,íoclivo rle.sta emenda, como hem diz o ·seu autor, 1í o 
dfl fac i! il.ar n rr.jm·oncscimento dos quadros das corporações 
mililarC's, com o quf!. nfio ha duvida, muil.o aprovC\iLa a mis'
sfio que n riJos nst(t •t•cservada. E' ·;:>rcciso, porém, neste mo
mento, harmonizai'· es.sr effcit.o com as grandes difficuldarlC's 

. :finatlCI)Íi'ns do paiz, o que sómenl.c o Poder Execul.ivo· p1lclr 
fazer; o nessas condicões enll!nde a Commissão que· a refe
l'ir!a omeudn póde. ser approvada, dando-se-lho a seguinte 

, fcírmá de autorização: · 
Art. :Fica ·O Poder Executivo aul.orizado a conceder 

refo•t'Ilia aos ofl'iciaes superiores e gencracs tia Armada o. elo 
Exrrc.ito f!'mdnados qur t.iw•r•rm 1hnis rlP 35 annns rle ser
viço, de.nl.ro ·do Jll'a7.o do seis mczes. a conl.nt· ela promulga~~ü,o 

·ria presente lei, com as vantagens da cffeclívicladc. . 
Art. Vicn o Poc!C!I' Ex:ec111 h·o aul.orizarlo a concPdm· 

rl'furma MJS ol'l'iciacs g·cnP.ra'cs da A•rmada r rln .Exercito qnc 
I ivr1~·m mais r! e .IQ annos clr serviuo, rlrnl.rn de sr. is mezl's, H 
c~nnl.ni· ela dnla da Jli'OillJI!gnr;iio da p!'C.,Pnl.c. lei, i~om as yan~ 
I ng·ens llu J.lOSto sup'!l'iL'l', 
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tJ!:mcnrla do Sr. Luuro Sodné: 

Pa1'ccc1• 

· A nxigcncin conslanle ela nlinca a) do at•t. H do regula
mento approvado' pelo dcc•reto n. ·H. 250, do 7 de . . ii.mho de 
'l !l:!O, ·p,·eloncle preparar os oi'J'iciaes superiores com a ca.pac.ida

rle administrativa ·nccessaria para o completo conhecimenl o rlll 
t.ndnR os sc1·viços navaes a ()argo rios o!'ficiae.s gcncracs. Di~
p1!nsnr essa exigcncia nos ncl.uac.s capitães ele mar c guerra 
~m·ia, nlr\m dr. in,jusln por cst.abelocct• uma excepção. J'al
scnr o pensnnwnt.o do rr.gu!nmento eilrv.Jo. Nessas conili~õc;; u 
maioria da Commissão· achop que a cnwncla não· deve ser ap~ . 
provada. 

Emenda: 
Para os acl.uncs capitães ele mnr c guerra fica considc.~ 

rnda como preenchida a exigcncia cons~ante ela nlinea d do 
art. H do J•egulamento upprovado pelo decreto n. · 14.250, 
lle 7 de. julho ele 1920. 

Jusl'if icar,tio 

A nova lr.i dr pr·rlmoçi'ins ela Ai·mada exige que os cnpi
fi'.cs rle mar c A'UCI'l'U, para poder·rm ser promoviclos a c.õntra-1 • ·nlmimnles lenham «scrviçn como ofJ'icial snJWl'ÍOI' nos Esln
r!os fórn da séde da Ma•rinha, quer na direcção do cstabeleci
nwnw naval, qum: no commando de navi·n ou J'Jol.ilha, por ·12 
JllP7.0.~ CfJIISüCUtiVOS OU 18 ini.Ol'l'OU1j)Íf]OS. 

Ora, assim sendo. os officiacs superiores promovidos jo\: 
· na vigrncia da acttíal lei ele promoçi'ics tlim, para satis!'awr 
esse rectnisil.o, 'o tnmpo em qur. permaneceram nos postos rlc 
c a pi I ~es de corveta, de fragata c ele mar e guerra. Entrc
lanl.o, os actuaes capitão~ rle mar e A'UCJTn. que chegomm a 
esse po~to· sem nroeneher- a cxigencia cm questão, por não 
lhes ser· exigida pela lei nnl.iga, agora rlifricilmcnle poderão 
f'.nTilJll'il-a em nm. nnico poslo, qnanclo nos demais a lei per
mil.tc 1'azel-n. em l.ros, como ficou dito. Assim sendo, é ele in-

.. J'i1·a ,justiça a medida qno m·r. proponho. 
Sala das CommisBõcs, 2! ele dezembro rllÍ Hl22. - Ltwro 

&~~ . ' 
J!ifncndu do St•. Lauro Sodré: , I. ,. 

Pelas mr,,jn;; nrlrll17.irlns na sna .insl.ifirn~ãci, n Commissúo 
pensa q1w a rnwnrla ru',rle SI~ L' U[lfli'O\'ndn. 

Onde cnnYier: 
.'\1'1.. ü lompn de 

sull-n!'.l'ieiaPs da ,\nllada .. 
liB dnn., nnnn.~. 

' 

PlllhUI'fiiH~ /lUt'a todas as classes· rio 
pam o~ 1.' I' ·,!.il.os de pt·omOrJilO, será 

Sala dtt~ süssücs, ::.1 ele' dezembro de 1022 • ..;., Lauro 
Sodrt!, 
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Justi{icaçiio 

A· omcriun repara uma grande injusLicn: os mecanicos 
navacs ...-que pcrLcuccm ao Corpo !lc Sub-OI'ficiacs - podem 
ser promovidos, urna vez que, alt\m das ilcmaiR condicõcs le
gaeR, tenham dons annos de embarque. São os unieos ;;uh
ol'l'iciac.~ de quein a ldi exige llous annos de' embarque. 

Os outros sub-oft'iciaes, taes cumo escreveutcs, fieis, on
,; formciros, ele., só podem SOl' promovidos, si, além odas de

mais •concli(;fics legues, tiverem t.res anuo~ .de embarque. 
Ora, o l\Ol'JlO· clr. snll-ot'i'iciao;; eonsl.itue um t.odo homo

gcnco que s(l se J'r·ncciona no tocante ·ás especinlidadcs. 
Não tl justo .que os mecanicos navaes cont.em para a pro

moção a·pchas clous anuas ele emharquc, e os outros suh
officiaes lres. A desigu~ldade ·consl.ituindo privilegio para 
uns, e onus para bntro~. é qutJ 1'órma a injustiça que a emen
da pretende corrigir. E essa r:orrec~rw unifoi·miz:J. a exigen-

. cia da condição de· embarque pur:J. a promoção no corpo . de 
sub-officiaes: 

:\ lei eleve ser ignal para loilo:J; é. o apophtegma consti~ 
tucíonnl. · 

Emcnrln do St·. Lnum Sor.lr1!: 

' A esta emenda, a Commissfío uprosenla a. seguinte emen
da substituliva, por enteud'cr que, cm euso algum se deve dis
pensar a exigr.ncia rlc embarque P~labelccida na lei de pro
mocões: 

Eni mula .1·u.bsl.ifuli1•a 

<\rt.. Aos of'ficiac~ da Armada e .c)a;;;;cs annexas que, 
em vil'lurle de reorganização rle ;;rm quadraR; no corre-nte 
anno, niio roram Jll'LlllllWidos pm• falta de intcrMicio. lhes 
será cont!Niirla a promo1;fío, d~srlf' que ha,iam preenchido a 
r.lausul:i de embarcru~. 

Sala rins sr.ssürs. 2ii de clczembrn rir 
Bmsil, l'I·csidrnt.o-Rr.lalor. - Lau·1•n 
Rm'1'0.w, - .T. r/e Slqueim r/e Ncne:l's. 
cnm l'C~trir.c;fío. 

Onde convi~r: 

1\122. - .').. lndio do 
Sodré. - Ben:irmrin 
- Ca1'los Cavrzlcanti, · 

ns officinrs ria Armada c clasRf's nnnnxas qtw, orn virtude 
,!],, J•eoi·~nnizar:fin rir. sc11~ quadi·n~. no cor•J•ente .unno, não fo
l'fllll pJ•omo,·itl•ls POI' Tnlln ti•! inlri'Rt.it'in, tempo ele embarque 
P nui.I·ns rxip;r11eins, ;;eJ•fio p!'tHnovirln~ inr!Ppent.lot\lcmcnte das 
clallsnbs, !ln. li' i dn prnmo0ã::1. cm vigo1·. 

Ju .1 I i(it'nr:i:o 

A "prrsr.nl.r. 0111Pllrln nfin arni'l'Pin nn~mr.nlo 'r],, rlr.spr7.n 
pO!'í]lH\ n,; q11nrl!·nR .i:í t'Rifín rnrn n ri'rt'rtivo fixn·i:lo pn!' lr.i r. 
até, m!lilos rins n'l'l'it:itws l'~tnn Jli'I'r.chrntlo g·ral.iriea1;iín do 
po~:t.o sutwt•i m·. . · · 

A mainl'ill dos nl'l'iriilf's ntt.in~ido~ pdn emenda ,iú. ~onta· 
mais de 1.2: annos ele cffectivo serviço. 
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A sua appt•ovnr:ão ycm auxiliar a arlministrnção, ~Jollo
cnndo os ofl'icio:es nas respectivas c o mm issõcs de ,accr}rdo com 
os postos fixnclos por Joi. , . · · 

Sala rias ~essõ1!s, 21 do clczr.mbrn · d1' I !l~:J. __, Lauto 
&~ . . 

N. 425 -· irJ22 

nr?daCÇiiO [hlfll das' am.endas do Snu.ado IÍ 2l1'0Jl0Si(·ão tia. Ca-0 

1Ml1'a dos JJe1mlados n, ,1f, du -1922, [ixmuio as [orças 
til: /l!rl'lt zla1'il o· e.wn•cicio de 102:1, a dando O!rlra.\' Jl1'1il!i
!,/encin.ç 

N. i 
.. 

· A' Jel.tra f do art. 1• - Em vez de ~ 5L OS-i praeas ~. 
·-· rJiga-sc: « 3R. H 7 "'· 

N. " . ~ 
. A' alinen a da propoÁiçÍio - Em vez de q, SUO alumnos », 

diga-se: « 500 ), el.c. Çl m:\is como e~tà, , . ' 

N. 3 · 

A' I ctt.ra h do al't. 1 •: 

Rec!Í,ia-so assim :. 
«li.) ·de G8ü · Rargcntos dos quach'os ele instructores c do 

do auxiliares de cscriptu, etc, iJ mais como est:í . 

• 1o arL, ri' - Sl!pprima-se, 

!i. ii 

:\o nr-t. 7• • ..:., ~upprimn-se. 

N, 6 
f OndB conviflr: 

Art.. Na vigcncia desta lei, poderão Jleengájar-se, ~~~-
. t,i sfazendo as conclicões de boa conducta, civil o milHar, os sar

gmttos do ExcJ•cit.o ·que, embor·a tenham ai.Lingido o limite· da 
idudo eslnbclccida no rr.gulamehto .do sorvico militar acímn 
c i l.a.do, possu irem a necessaria. robustez, yerifioada cm in
&peccão de saudc, para o, desempenho das !'unccõcs que lhos 
com]ietem. · 

· ·· Paragrapho unico. Esla disposicão é extensiva ás· praças 
quo Livorcn1 especialidacles, taes como musicos, arlificcs, i)OI'· 
11~teiros o. conductores, as quaes poderão lgualmont.c· contmh ir 

·llOVO engajamento, não obstante hajam rle nxccder n wazn 
Hlm:imo ·do seis annos, esl.ipuladn ·por nnucllc t'egulnmeulo, 
;mm estn IJtWiidncle elo praça, · ......... _. '·· 

. I . ' . ' 



I 

. . 
SESS,\0 E~I ;?(l DE DEZE:riiDHO DE 19~2 • 669 

N. 7 
On·du coJwict•: 
AI'!.. Os se.:;uutlo:; l;ellünl.cs •ria .2• class(l da reserva de 

I" linha - cx-sargr.ntoa do cxeJ·c:if.n· activo - Jicam dispen
sado~. como os oi'fir.ines dcm;ssionarios up mesmo Excreil.o, 
dos puriodos de ínstruc~:ão exigidos pura a promooão no posl.u 
do ·1" tenente, rccluzido o respectivo iúterstici_o de tres pam 
clous annos. 

N. 8 
Ondo convier: 
Mt. Ficam prorogadÓ3 até 31 'de dezembro OR ultimo,~ 

concursos J•ealizados para a admissão no primeiro posLo dos 
quadros de mcdicos c ele pha.t·maceuf.icos do Corpo de Saude 
diJ :Exercito, upprovarlos pelo Governo. 

Sala ria Commissão de llcdaoção, ,26 de dezembro !Ic 'l!J2.2. 
- Vidal Ramos, Pt·e;;iden!e interino e Relator. -- Oleuario 
Pinto. 
> l"ic~'!. sobre a mesa para se1' disr:ut.ida na scssí!.o seguinte. 

dr:puis de publicada no Diario do Con(fresso, . 
·-

O Sr. Presidente-· Continua a hora do expediente; lem a 
tmluvra o Sr,_ It·ineu Machado. 

O Sr. Irineu Machado (*) - Sr. Presidente, encete], na 
dia,.;. a leitura ela pcl.ic;ãn. J'oita pclo.St·. HciLor Lima, hril!Jantc 
n nof.avc]ad\'Ogacln do nosso l'c)ro, rm J'avcl!' dos nossos gran
des ,iornulislu;,, iSt's. Etlm:G1ndo Bill.encourt e Jrineu Marinho, 
cl como 11ão a pude conclnir, vuu novamente ler esse documen
to para qt1o eon;;to integt'almcnlc elos nossos annaes: 

l~is, pois. intcg·ralmenLc, a pet.ição J'cil.a pelo St'. Hcilor 
Lin1á cm fa\·ot: dos paeientf!S Edmundo Bittencourt I} Tr.i.ncu 
M ai' i ll h o, que ClillSla elo .[ll'OCesso ele habeas-córpus n. 8. o no, 
f.l'ndo sidu de~ ignuclo para seu Helator o Sr. ministro Guima~ 

.rãcs Natal. ·· 
Passo. agora, n !ralar de outro assumpl.o~ , 

· Sr. Presiclcntl', ·~ecebi hoje pelo correio uma carta assi~ 
·~:nmla po1· um opu-;·ario amigo, na qual cllc me cscre\'0 o se-
g·uintc: · 

~nio, 25 d'c dezr.mbJ•o de Hl22. - Scnadot• Trineu 
Ma·c.llado. ·- Sauda\~õcs. O uhaixo assignaclo, opeJ'D.!'io 
lncnlão, não o. podendo fazer de outro morlo. wm pro-. 
i.e;;tar pot• PSI e moi o cor!l.ra os netos vandal icos pmUea
dos sab!Jado ú noite pela ·poli·ciu do Sr. gcneml Fun~ 
luw·u. 

A impJ·c•n . .;a ,; nlH'ig-acla, p01' forea do varias cir
etllll,,l.nnwls. a ;:ilendal' a respt~itn ri;, caso. 
· A vúz dos ojH•t•at·ios esl.ít allllfada desde ha muif.o, 
po.t· l'or1:a do uma lei elo i)Xcüpi;ãn, chamada lei Adolpl1n 
r:oJ•rln -:- de•' J'C]lt'cssflo an anarc:hismo, pela qual lodos 
os que liVCt'Cill a co:·a·gem ele protestar contra lacs vio~ 

(').'Ião l'ui t·cvi:;lu polu oradot· .•.. 1 

.. 
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lcncia.~ serão •wnsidcmdo:> inimigos da ordem o da 
Gonslilui•.~ãu. 

llesla a vóz aulot·izada IJ leyal dos que, como 
V. Ex., lcm subido muulcr~se indupcuucnlcs cm dcfe:;a 
du:; dito;!i.lus llo poro. 

Scnadur ! 
Cerca . de ciO operarlos como eu cslüo no:> 

crg·u:;Lulos da Policia, incommunicavci,;, curtindo fome 
e. sude, .ú espera de que o Governo I•hc;; dê a pouca · 
I dJcrdado f!IW h ontem g·osavam I Nôs não podemos fa
z~t· nada poy elles ! Fa•.:a ao menos V. Ex., denun
cJUndo da Lr!lmna, com a voz d!l ouro que possue, o ui
limo ·crime -dn policia do Sr. Bernardes. 

Senâdor I ' 
As sérJcs da União dos Operarias Tccclüc:; ·c Sa

pa[.l!iru~. ú rua do Acre n. 1!l, c du União dos Op•)
l''!l'ios cm Con~trucção Civil, ú rua BaJ•ão de S. :Fclix 
rí. J lu; foram assaltadas. :vandalicamcnle. ás 21 horas 
do dia :~a .. varejadas e saqueadas comr} sé estivcsscmo; 
na Ca !abria o cm tempos ominosos dos oligarchas. 

Opnrat•ios ·foram esbefoleados miseravelmente c 
nçoil.udo~ a. bengala polos cnfagcslcs sa!Lcadorcs, enLre 

. rilles o tecelão A11Lenor Faria c o pintor J.os•! Adão. 
Porque ? · . · 

t3enador Irincu, csl.a r! uma pcrg·unla que o Go-
verno nfio saberá jamais J:cspondcr ! · 

Na Conslrucção Civil, o saque assumiu propor.,õcs 
indes!Jripliveis, sendo roubados muitos livros, jort1acs · 
e diultciro. 

Um antig·o meu linha !ti. cm . uma g·twtil.a, :J3li$ 
appt•oximadamcnlo, que os deixara cmquanlo sahira 
pam jantai·, ás st'ltl lioras. Ao yo!Lar, a sédn eslavn lu
mudA. c nfio o deixaram entrai'. 

· E' prncisn qnc V. Ex. rlcnunéio este facto,. da !.ri
huna do Senado, responsabilizando o GoYcmo de tudo 
isso. ' 

· Fap-o, Exmo., pum honra de seu nomo ·c ·de s~u 
pat·l.ido! . · · · 

Levante ·sl.JD. varo •·igorosa,· Scnallr)[', para ltmHa do, 
nús todos, do povo oa!'ior..a, a quem tão .nnbrcmcnl.e ten-
des ,aiJido represcutar." · · · 

. F:ila caria esl.lt assignuda, mas r~n rclit·ó a assignnturn, . 

j 

· t . que rnr:o liecnea ao Senado pat•a deixar de Jôr, afim do ovi-
lar quê o dmiu[Jcinnlc sc.in \'iclim;t da pcrseguir;ão •. Como / 
disse ao Swudn, rcecbi, esta manhã, a carl.a que acabo de Iêr, 
pelo cor·t·eio. O proprio texto da ca1'la refere que n fac Lo ó 
ab~olulamenlc i,gnorarlo prla popula:r,:iio dc~ta Capital, o 
acccnlua qllc nfin pottdn rlar~!ltc publicidade cm rtizüo do si-
tio (] da pro!lilljr;ão que Iltc~ roi imposla. 

I:.:nut·ava c ignoro l.orlos os rlel.alhcs do J'aclo. Tntg·n. cn~ 
ll'••lu.Jil.u, ii tribuna do Senado a carta que at:ab•)i rio le1· 11:1 
inl!,gra, c n I[li!J ella eonl..ém, afim de .. c,onslar •los Auuae.1. d" 
modo·{(ll!J e!lcguo igualmenle ao eonheenncnln ·dos Srs. Chef~ 
ele Policia, 1\linislro da ,Tusl.iça e Pl'esidmilo da Hcpublica. 

Espero quo 'esses operarias sc;inm postos cm liberdade ~ 
. a coacção do que fo~am yicLimus tc~•lla, fim.. Quo o Govcr4 
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no lhes rc;,Ulua os liVI'OS, os .iot•naes, o dinheiro, cmfim, o 
~eu archívo, os sc11s lluvel'r!s, qs seus· l.Jcns e não lhes re
nove a viuleuciu,. que o denunciante di~ al.Jsolutamcntc in,ius
l.iJ'il'ada. . 

:"fio esles n~ maus desr!,ios, esta ri a rnililr:t aclvcrf.cncia .. 
_Aguurdo providencias e a· resposta r:! o· GovcJ•no. Espct·u 

que ollo nos dô inleiJ•a cxplicac;ão sobre o assumplo c scgun
r.lu esl.e u a replíea. vullat·ci á lrilllllla cm defesa da União elo;; 
Operarias Tecelões c Snpalciros c da União dos Operarias em 
Cun~tru cção C i vi I. · 

Com elll's solidal'io, com clles lutando, t.mhalhundn, ác
fendcndo os mesmos ideacs, a mesma CO!'l'cnlc de icléas, estou 
e estarei. 

Ponho-nw, pois. 'ú clisposiç.ão dessas associações r.r1cra
ri a~. opl icitando-_1 h_e.s novas informaçQes ou rcet.ificações, . srJ 
as~un o caso ex1g·n·. _ , 

Dada a! SUfJtll'nssão das garantias consl.ilucionacs, dada 
a manutcncão dn um estado de sitio Ião Cl'Clino, lão oslupido 
quão in,iuslificurlo, tão al.t.cntalorio rins brios desta -Capital, 
rio~ inlct·e,sses da nossa pop!llacão c rlos int.cJ•esses rlc man
t''l'Dll)ii ~ts propri~s libel'cladcs dos cirla~Jãos ~:;~im viol_onta
dns. a;;sun escmvtsmlos. de trm mnrlo mexplwavol, VCJO-tno 
Jru dPvcr· de Lniwr ú Ll'ibuna as rcdamações que a imprensa 
não pnrJer !ovai' ao conhccimcnlo elo ~rlaiz. Quantas 'Vez ris, 
cm ca~;o,~ dc;;l.a natureza, a extct·iol'ização destas reclamac-õcs 
nrto reprcsenl.a um servien prestado ú ·propria alla aclminis
f l'll~ãu Lln jJaiz? Quem sabe si o Sr. Presidente da ncpu~ 
b!ica• e n Sl'. Ministro rla .Tnslir/a, como o C h c!' e tlc Policia; 
:nãu estão na mais completa ignorancia dos f~cLos que en 
rlL'Illl11l'iO da l.t·ibnnn. rio Senado'? Nessas condi<;ões, si du~c
jam dar de sua boa fé uma JH'ova completa. quo tomem U•'l 
!ll'uvirlencias .e rlr!cm as explicações qtJc o caso requor, aprn~ 
vr:>il.amlo-se do ensejo para, rr.sponclenclo ao meu appeJlo, 
dr>monsl.rat:cm quo não são inimigos das cla.;;~es operaria:8, 
Cfllll não .são algozes {]Os homens do tmbalho, que não .são 
inimigo::. da I ihcrrladu. · · 

Aintla uma vez, Sr. Jlresirlrnl.~. orotest.antlo conl.rtl n. 
r,1:11Htl.en~i'ío rle nm 11sl.adn dr. ~ii io odioso, cu orJeJ'O recordar 
:'t Casa um incirlcnlo. H!l! mezcs, quando o cnl.ão Senador 
Yranciseo Rti, nosso brilhanl.c, c estimado collega, SL\ achava 
em Hr!llo HoJ·izont.n, cu fiz, rlr.sl.n Ll'illuna, 'llll.a alJusão :i 
corrcspilndrmcia. I.J•ocada cni.J•r. S. Rx. c o Sr. Nilo Per;anha. 
Ji) cu dizia quo dessa, corJ·espondencía resu!Lava a ccrl.e~a 
,1fi.o R{. de que o estado rle silio seria manLido alá 31· de 
rlewmlJt·o, cnllln lambem de quo nfio viri-a, cnmo a uacão 
rln~L·,java co111 .l.anl.n intol'essr.. a tlccrelação r.Ja amnistia, 
t\<:nliJ um tel'm in.n :i~ lulas, :'iK rlissidencias, .como ar l'calizn~ 
eão ria coneorr.lin. cnmo a cnnç~'PC·íio rla. paz, a mais officicnlo 
dl' l.ndati, na ordem politica n ·n:\ consciCJ)Ci!l dos oolncir.la-
düo~. · ~ ~ 

O ~t·. · Ft•atwlsco S:i vaio ú l.l'ibLtna, dias depois,,' oppm• 
lllll rb.!ôlltulll irln :is minlms in l'ot•ma:ções dadas nn na ir. c re
t•.l iJ'ieal-aR. Eslamos a ;?.(i rir rle~cmbro; temos 'absoluta ror., 
l!'za r.l1• illiO n C:nyrr•nn Rf! nppõn it amnistia. Ha pouco, lllli'J'I'i. 
a re~posla. rlacla n este rr.spr.il.o poJo Sr. Prcsi<lentc da 
Republica, tis ind:\gaçüc;;, úa so!ieil.açücs elo um Dc.1ptuladr) 
minCH'O que, outr'ora, occupou alta pQsic-lio - posicüQ dq 

'. 



•k~Ut(juo -· no ICJo\'ernl1 .do Sr., Mar.·cchal licrhíc.s da li'on~ 
~oea. 

Eram accrLatlas ou i'al~as as minhas nsser~õcs? Os fa
l'i.os vier·am demonstrar quo o Governo .se oppõc tL amnistia, 
:pr·atienndo dons erros, praticando àous desatinos. A mim 
n:io resla, rloscle qtw não l.eTIIw meio~ mat.eriacs, nem polil.i
I;IJ~, tll• .r·csl.au mr o rcgimen das garantia.~ r:onsl.i Lucionaes, 
•Jinão tr·azeJ' mais rrma vez 1t tribuna o meu p:.·.otcsto contra 
•:s.-;(' aiLcnLacl(>. ao .dircilo eras cidadãos, contra. esta affront.a 
;\ nossa sociedade, 'contra e;;,;a injuria ú terra digna, altiva 
n hei·oica de que tenll'> a honra de sor· repre;;entanLe nesta 
Casa. (.l!uito bem; rmtilo bem.) · .. · . 

O Sr. Presidente ·- l'cm a palavra o Sr. Paulo 1. do 
lo'J'Onlin. 

O Sr. Paulo de Frontin ( •) - Sr. Pi·csidcnte, pedi á 
ualav.ra para. aproveitando~me da hora !ln expediente, anf.i
êipat· alg·unws considerações a proposito etc uma qucstáp que 
;Jt;vcr•ú ser, nccessariamcTite, debatida logo que a Commissão 
fie Fina!lf;as aprescnt.c o seu parecer sobre o Ot·r;amcnto du 
Irazcnda, ·que ainda se acha na Camara dos. DeJ!utndos. 

l!o,je, apeznr· rlo rcccip elo illustre Presidente da Commis
s;1n de Finanças c . do Scnaclm· Alvaro ele Carvalho, não temo e 
na ordem .do dia nenhum Or·çamcnlo, ·nenhuma lei · annua. 
'J'nclo n tr·nballlp de obslruct\ãO feito á lei de imprensa vel'i!'i
cou-se sem a menor perturbação dos trabalhos 'orçamenta~ 
l'ÍOS. ~ 

O Sn. IHrKEU JIIACHADO- .\poiado. O.oroamenLo ·ua Fa., 
zenda, a esta hora, caminha, a passos rheumatícos, na Ga-
mam dos. Deputados. · . 

. o Sn. PAULO Dl~ FHON'rJN - A prova 6 que não consta da 
or·de'rn do dia nenhum do~ prpjectos de .orçamento sobro· os 
CJLlacs se, possa pedir urg~ncia, nem á · Mesa foi entregue 
nenhum parecer a rcspe1to dos n;csnms, não constando, cl<t 
edioão ele hoje, do Diw•io do Congresso, sobre p qual podcsse 
incidir o J'ecur·so da urgencia. 

Mas, para não estarmos á ultima lJo1:a argumentando com 
a fa!La de t.empo, sou obrigado a tmtar desse. nssumpto, desde 
já, tanto mais quanto é certo que querem l'evar ú sua conta 
a~ diffictlldades, annunciadas. Hel'iro-me ·a chamadà 'fabclla Lm. · · 

0 Sr:. IR!NEU MACHADC• - Apoind.o. 
O Sn .. Jl.IUW DE FnoNTIN - As vantagen's, dos ta tahcll.t 

IoT'ari1 concedidas ao í'unccionalismo publico cm vil'tudo ria 
iJéi u, 4,555, rle 10 de agosto de 1!122. Não são. portanto, 
dccol'!'iclos cinco mezes e j:í se cogita do alterai-a! . . 

Na Gamam. foi apresentado pelo illusLrc Relato!' du Ot·
('ariwnlu da ·I''uzcndtli, uma emf.'nfla quo .procura regular o us
~umpto. J~ e um o essa onwnt:la, natuntlmonte, ~orá ~appr·ovada 
c, cucOJ']JOracla ú proposição v irá ter· ao Senado, vou antecip::::o 

( •) Não l'oi rcv is lu [leio orador. 
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algumas considerações para deixar patente .o absurdo que ella 
encerra. 

Essa emenda tem o n. 2J., e declam que o art. 150 e seus 
.Para:;raphps da lei n. 4."555, dç 10 de agost_o de 1922,, scríi•> 
.interpretados o executados medmnte a~ segmntes regra~. 

As regras a quo se refere essa emenda, abstração feita 
das de ordem geral, porque as medidas de ordem geral nãu 
;;ão executadas, como vem succeclcndo cum os addidos, são. ati 
Bes·uintes : . . . 

N. 5 -' • Todos os augmentos concedidos pelos dispositi
. vos ainda não revogados e nem suspensos da lei n. 3. 990, do 

· 2 de janeira de 1920, (gratificação da fome) e arts. 2• e 3• 
do decreto n. 4. 565, de 10 de agosto ele 1922, art. 150, e 
n. 4. 569, de 25 do agosto de 1922, sommados, nao poderão, 
cm caso algum, exceder de 75 mil contos. · 

O Sn. JoÃo LYnA- E''um decreto que já está revogado .. 

O ,sn. lmNEU MACHADO - Revoga vantagens que já estão· 
incorppradas a vencimentos como se dá com o Ministerio da 
Marinha. . .· 

O Sn .. JpÃo LYnA -. . Hevoga:-se uma lei que já es.tá rev.o-
gada. . · 

0 SR .. PAULO DE FRONTIN - Como muito bem diz o 
honrado Relator elo Orçamento da Fazenda, a lei chamada 
sratii'i('a~iio da fome, já está revogada. pela tabella L:yra, I 

pGrtanto, nãQ ha.via ntJccs~idado de ªer referida nesse dis
po~ilivo. . . 

. Ew ~egundo Jogar, como tambem já disse o meu illus
tre cóllcga, Senado!'· p~lo Districto .F ecteral, porque referir
sa á ois;Jnsicões que fixan: uma quantia determinada, quan
do esta lixacão jí1 está feita pela incorporação ao;;; vcnci
meutos. nas· ta!Jellas referentes ao Exercito,, á Marinha, · ú. 
olioiu i\IHltar, ão ·Corpo . dil Bombeiros e á Jl!agistratura Ee. 
dei-ai, prr u~a lei espeo:al!.' . 

O Sn •. Jo.:to · LY'fi;\ - Auttmenlo definitivo que já fLsura -
nos credil.as orçamentarias, com caracter .permanente, e que 
se quer agora inclui!' em ulll crt~dito prQvisorio,· como é a 
S'I:aUfica~ãQ concedida ~elo decreto. n., 4.555, deste anno.,· 

O Sn. PAULO. hE FRONTIN ...., Perfeitamente.· 

Vt\'-se quo esse dispositivo fixa em 7\1 .mil contos de réis 
o tcd.a! t•;_, que já. e~lá re·vosado e o que ·não póde ser rovo
s·ado, po:r uma lei annua, como é a do areamento, de accórdú 
corn os I'ogimentos da 'Cati1ara e ào Senado, isto é, ú: que jú 
esf.ii mc.orporado aos vencimentos, tendo os :funcoionarios 
}la!l'u o :•cJJo respc)CtJVO no Thesouro Nacional. São Que,s,tões 
esta~ que não :de,·ariam ~,cll' propostas sob esta 1'órma, . 

O n, G ó ainda. mais inteJ•ossante. Diz e!lc: ' 

' «Desse toLa! ·de 75 mil coutos do ~éis, ser~o de· 
du~idos ou pagos, em primeiro Jogar ••• :. 

f3 •. ...:.. V o!, XX . t13 
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Aqui a redacção deixa mu1Lo a desejar. «Deduzido" ou 
d•ago" são voca!Julos de ~ignificacão completamente dive~-
sa ., Pro~Jgumos, p·orém: . · 1 

c... e integralmente, os augmentos 'dos· ~enei
nwnLos do decreto- legislativo n. 4.569, de 25 de' 
agosto de f 922 que regula I•S vencimento~ da magis-t•· .. tura :federal da Republica; . · · 

Em ·segundo lagar, e integralmente, as vantagens 
c gratificrucõe!l asseguradrusr peJo, paragrapho .i • do 

art. 150 da lei n. 4.555, de fO de agosto de 1'9212; 
Em terceiro Jogar e integralmente sem direito 

a mais augmento algum, os augmentos· mensaes aos 
v~noimentos de officiaes e praca• da activa do Exer
c~1 o Nacional,· Policia Militar, Gorpo dtl Bombeiros e 
eCJ•respondeute.s da .Marinha Nacional, concedidos pe•lu 

·!Jal·asrapho 7• do art. 150 da citada lei; 
Em ultimo logM os augmentos provisorios con

cedidos pelo art. 11!0, principal da mesma lei nume
ro 4.555, os quaes ficam reduzidos. á metade, guar

. daci.as as mesmas graduacões percentuaes, estabeleci
dbs neste ultimo diepositivo citado.» · . 

O SI>.. LmRO MULLER - Que sobrar.ia para . os demais 
tuncc. ~marios? · · 

O Sn. PAULO DE FRuNTtN - Além de ter ·uma -1·eiiacclo 
diffil'il de ser comprehendida, ainda o dispositivo torna-Stl 
notavel' pela sua bypocrisiál 

. , . I . 

0 S!l. LAURO MULLER- Promette 50 o/o e dá zero! 
(' 

O Ell\. JoÃo LYRA - F.,' a suppressiio total disfarçada. 
O SH. PAuLo DE FRON'l'IN - Como V. Ex. e o. Senado 

v2em, nãc havia, necessidade de se cogitar . neste dispositivo 
do augmento .dos vencimentos da ~lagistratura. Federal, au
gmento esse feito por uma lei completamente á parte, que 
nada tem com o art. 150 da lei de emergcncia n. 4.555 •• 

O f-;11. JoÃo. LyRA - Ha um ponto interessante de que o 
relator ·do orçamento da Fazenda da Camara, não ·S'e !em

. ibrou ~ o de incluir ahi tarnbem o augmento do magisterio 
que ó dú propria lei de emergencia, tendo, entretanto, in
cluldr• c da magistratura que consta de uma lei posterior •. : 

. i . 
0 SR. PAULO DE FRONTIN· - .Perfeitamente. -' 
Ma~. Sr. ·Presidente, s.c estás medidàa já silo de caracter· 

defir.ítiV•J, repito, não deviam ser consideradas nesta emenda 
· ao orçamento da Fazenda. · · .. : ..- · 

A magistratura Jederal teve augínento de vencimentos 
pC!r tinia lei csp·ecíal; as tabellas já .estão organizadas, con
signarido as disposições da lei .que o concedeu .. 

•O SR. JoÃo LYRA- Perfeitam81lte. · 
O ·SR. PAuLo FRoNTIN -. No oréamento do Interior nós 

já consideramos essas verbas e não. houve, itté este momento, 
emenda algtlma modificando-as. E. nem podia ser modificado, 
pórqúe ein lei annua não se· deve modificar disposicões de leis 
e~peotaes. · · 
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· Por isso penso que essa parte não devia ·absolutamente 
ser objecto de referencia pol' parte da emenda. O mesmo se 
dá com a.terceira parte. . 

rO SR'. JOÃO LYRA- O Regimento da Camara não pzrmitte 
nas leis annuas que se rcvoS'uem leis especiaes, · 
. O SR. PAU'Jt.o DE FRONTIN - Perfeitamel\te; · nem .podia 
mesmo ser acce1ta pela Mesa da Camara. · . · 
. 10 Sn. IRINEU MAdHADo - Os vencimentos da magistra
tura federal não podem ser reduzidos .. E' inconstitucional ·essa 
reducção. 

'I 

.. 0 SR. PAULO ll>E FRONT!N -Ainda mais; a disposição ter
. oe1ra, desde Q momento que houve a incorporação dos augmen
tos constantes do § 7•. do art. 150 da lei n. 4. 555, aos venci
me.ntos :do Exercito, 1\faJinha, P?licia 1\tilitar e Corpo de Bom
llerros, é uma dlsposiçao especial tlm· que não houve percen
tagem, foi quantia fixa, determinada de accôrdo com os postos 
occupados·. Não tinha, portanto de ser considerada, · porque 
.tudo isso está incluído na ta:belia submettida á consideração 

~ do Senado, já approvada pela ·C amara. 
' 

. Si Q t&egimento determina que contra o vencido não se 
possa apresentar novas medidas, não sei como pôde ser acceita 
essa emenda, sobre a magistratura que contraria o vencido. 

· O SR. JoJ.o LYRA .....: A 'emenda revoga, evidentemente, os 
outros orcamentos já votados~, · · 

0 SEI. PAULO DE FRONTIN - Revoga, portanto, o que não 
póde ser revogado por uma lei annua. · 

A parte segunda, quer dizer1 a quota que em segt.indo Jogar 
é integralmente. deve· ser mantida, conforme diz. a emenda é a~ 
seguinte: o art. 150, § i•, estabelece que· as· vantagens perma-· 
nentes dos serventuarios publicos,que percebem mensalmente 
até 1.00$, serão definitiv~tmcnte accrescidos da metade da gra., . 
t.ifioal;ão da lei n. 3. 990, de· 2 de janeiro de 1920, isto é, de 
25 %; as que excederem daquelle limite até :1.50$, inclusive, 
serão tambem ·· augmentados de 2[5 ·da mesma gratificação, 
isto é, 20 % 'e serão fixados ·em :1.80$ os' que forem inferiores 
a esta quantia e superio.res a 150$000. Estas ·elevações sEirão 
computadas nas bases gue servirão ao calculodo augm<Jnto pr,a- . 
visorio ora determinado., · ' 

Isto qu.er dizer que a· lei n. · 4. 555, por este dispositivo, 
incorporou, para os pequenos vencimentos, definitivam~nte, 
25 % da gratificação da fome, até 100$; 20 o/o, até 150$, inclu
sive; e a quantia fixa d·e 180$ para os .vencimentos que esta-
vam comprehen~i~os entre 15i$ a 180$000. ·. 

· .Nestas cond1çoes, trata-se tambem de uma medida de ca
, racter definitivo; uma incorporação feita e para 11 qual foram 

tomadas providencias no Thesouro em relação ao pagamento do 
seno. 
· o SR. Jo;;.o LYRA- Jú ha credito nQ orçamento para, pa-

gamento definitivo. . · 
0 SR. PAULO DE FRONTIN - IOII'a,' q.ssim sendo, nerihuina 

clCJssas partes deveria ser encarada pela. emenda. O ·ct~ que a 
emenda deveria cogitar era de tudo aqmllo que é relatiVO ao 
que podemos chamar propriamente, para os funooionarios ci-
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vis, a tabella. temperaria e .variavel, que tomou o nome de seu 
illustre autot•, o honrado· Senador pelo !Rio Grande do Norte. · 

· Vejamos o que acarretaril a tsso; vejamos como se vae 
,justificar, de modo cabal, a palavra, que 'empreguei e tenho-a 
como parlamentar-hypoct•isia. · .. 

Pelos orçamentos que já fot•am .submettidos á ·considera~ 
ção do Senado, as percentagens da «tabelJa. Lyra», para o 
funceionalismo civil, comprehendem: no Interi:w ré is 
13.187 :55·í$338; no · Exterior 225 :000$; na Guerra, réis 
5. 680 :000$; na i\larinha, 6. 222 :682$ ;· na· Ag\•icllill!u't'a, 1•éis 
9.582:293$700; na -Viacão, 83.538:353$714; e na Fazenda, 
cujo orçamento ainda não chegou, mas cujas verbas, na ter
ceira discussão na Camara, na qual se acha, p'odem ser ado-
ptadas, 15.600:000$000. · 

O total seria de 134.035:883$752. O honrado Senador 
pelo Estado do Rio Gt'ande do Norte, já nos havia prestado a 
informação de que, segundo os seus 1Jalculos, a despeza pro
veniente desba tabella approllh:nadamente ,attingi!rta a 135 
mil contos. V~~se que o calculo de S. Ex. está mais ou menos 
de ac•côrdo com o calculo parcellado que_ !IP'resentci. . · 

· Ha, portanto, approximadamcntc, 134 mil contos a pagar. 
A verba suggerida á Gamara é de 75 mil contos, que devia che
gar para os 50 •j• de que se cogita. Ha, porém, deducções a 
fazer. Vamos ver quaes sejam. · 

A principal é relativa ao Exercito, á . Mw~inha, á Policia 
Militar c ao Corpo de Bombeiros. Pelas tabellas ·orçamenta
;ri·as, não tive possibilidade de fazer um calculo completo em 
relação a todas essas classes. Fil-o, porém,. em relação ao 
Exercito. E neste, sem a possibilidade de modificação ulte
rior, cheguei aos seguintes resultados: pw~a a vlll·ba do3 offi~ 
ciaes, o' total do augmento é de 8.904:000$. Como, po1•ém, 
não estão preenchidas as vagas do um coronel, seis tenontes
coroneis, 13 Il)ajorcs, 65 capitães, 9~ pt:imeiro-tc~ilntes e :U8 
sflgundos-tencmtcs, temos que deduzu· 847 :4QO$, fiCando, por-

. tanto, o tola! rcdu:t.ido a 8. 056 :600$. Pat•a as praças de prof., 
desde os sru:·genlus ajudantes. ató os soldados, o total é de 
12. •181 .• 920$. Fawndo a deduçªo da gratificação de 6.666 
}Jl'U\~a~. a 120$, por anno, que dao 799:920$, ,c,llCgamos a um 
total, portanto, de H .682:000$. As d!u,as percentagens reuni
das altingem, por isso, a 19.738:600$000, 
/ , O que diz respeito ú Mariruha, á Policia Militar c ao Corpo 
de Bombeiros, com pequenas dit'i'erencas, vac attingir á mes
ma importnncia. Por isso, pode-se éalculwr em mais de 30 
mil eontos a despeza neccssnria para esses augmentos. , . 

. Não· tenho dados precisos, e ·por' isso nada. posso affirniar 
quanto ao quo se tem de tleduúr com relação á magistratura 
federal. Teremos, entretanto, mais ou menos 4.0 mil coutos 
excedentes dos· 75 mil dados pela emenda, isto é, desses 75 mii ' 
contos, re~ta·~ilo mais ou' menos 45 mil' c91lLos, deduzidos, po·r~ 

·tatUo, 25 % do total, mais ou menos. ·' -
· · CompL·chendc-se. a situação; não é possível dar-se a me
tàde da g!'atificncão constante da tabella Lyra com essa fixação 
do '75 mil •contos di! r!\!s o suas reducçües, já estabelecidas. 

O 811 •• Jo:i.o LYtu - Neste iionto, ha um equivoco. Os 
creditos ot·camenlarios csLãl) estabelecidos do uccôrdo com os 
oroditos r;lobaes ·abertos pelo Governo nntct•ior, que fez inci-

' ··' 
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. ' di1t' nos creditas provisorios que deviam ser abertos por cada 
ministerio ou servico, o augmento cot•respondente á tabella, 
para o e empregados, tl•ahnlhadores, jornaleiros, etc;, que per~ 
c e bem pela verba malet•ial, quo por esta devem ser pagos., 

O sn: PAULO DE FnoNTIN -Em todo o caso, hoje ni'io está 
assim consignado. . 

o sn; JoÃo LYRA - Será um dos pontos .que terei de in~ 
dicar quando tiver de emittir parecer. . 

0 Sn, IRINEU MACHADO - Não é exacto que ·o Governo 
supplementou o material e abriu creditas para pagar materiar 
sob o pretexto de pagar a gratificação· Lyra? · 

. 0 SR. PAULO DE FRONTIN - 0 que ha de positivo é O se~ 
guinte! a somma global fixada, da qual tem de se deduzir 
cerca de 40 mil contos, não dá, absolutamente, para pagar ·11. 
metade da percentagem .correspondente da tabella Lyra. Po
derá haver uma differenca de tantos por cento a mais ou a 
·menos, conforme tiverem sido ou não consideradas· as por
·centagens do pessoal .incluído em material, mas é pequena, 
porque no areamento da Viação, que figura com menor par~ 
cella- 33.538 contos- trata-se de .pessoal, quer da Estrada 
de Ferro Central, quer de outras estradas, e' ainda tem todos 
.os funccionarios do Correio, Telegraphos, etc. ,. 

O Sn. João LYRA - Conforme·um calculo por mim feito, 
nos 83. mil contos estão incluídas as ifuportancias necessarias 
para as gratificações aos empregados a que V. Ex. se refere. 

O· Sn. PAULO DE FaoNTIN-- Mas esta parte representa 
uma pequena parcella, c não uma parcella elevada,· porque 
t•m todas as grand~:-s verbas "Pessoal" figura o pessoal. 

Nas verbas "Material" ha, de facto, algumas que tem 
pessoal, mas não são verbas importantes, e mesmo as que são 
Importantes como as do Correios e Telegraphos, Estradas de 
Ferro Federaes, inspectorias de Portos e Repartições de · 
Agua;;, não. estão nestas condições. De modo que nãn parece 
que possam .attingir de um modo sensível a conclusão a que 
acaba de chega1•, isto é, no orçamento, deduzidos os 75 mil 
contos, não ficará uma importancia ·que permitta pagar' me-
tade da tabe!la Lyra. · . · · 

. Por outro lado, se examinarmos o que se' dará com a re~ 
ducoão da tabella Lyra, verificaremos um grande inconvenien
'.il, isto é, .que essa reduccão prejudicarú mais o pessoal 'que 
!cm menores vencimentos. 1 

. · 

Nós sabemos que não é o empregado inrnuleiro, diaJ·isfa. 
ou 'mensalista, que ganha at.é 180$000, o que luta com maior 
úifficuldade pela carestia da vi.da, Jl()rque. ess(l pessoal ~tão 
IE'm deapeza de· representação. . . · 1 

O Sn. .To;to LYRA - Neste ponto V. Ex. tem todO: a r a. 
zão; dentro da oricntacão da tabella tratei de amparar os que 
tinham menores vCincimenLos. . . · 

0 SR, PAUI,IJ o~: FRflNTIN- Â tabelhi fni fo:ta ~nm gradn
ção decrescente, a partir de -100$ até 500$, e dahi por deanto 
col.nhelec•Ju-se a gencrnlidndo. Entretanto, no numero destes 
ultimns exi~tern funecionarios que luctam .. com maiores dif
ficuldades. que são os que desempenham cargos do auxiliares · 
de esoriptn, nmnnuenses. oontinuos, etc., o que teom de mnn .. 

. ' 

r 



, 

678 ANNAES DO SENADO 

ter. uma certa representaoão, o que não se dá ·com os serven.,. 
tes e jornaleiros, que não teem essas mesmas despezas. 
·· · Ora, desde o momento que se vai reduzir a gratificacão 
Lyra a menos de metade, estas classes a .que me refiro são as 
qtHI mais soffrerão. 

Não ha nada <iue possa .iustífic'ar a allegação de que o 
r.'oficit provem exclusivamente da tabella Lyra. E' uma alie~ 
g-aç::to que não. procede, porque, se o Congresso. incorporou os 
vencimentos, de t.odos os militares, se, yor outro lúdo, o fez 
tambem, por decreto especial, em relaçao á magistratura fe
deral, a tabella Lyra, affectaitdo sómente ao funccionalismo, 
inclusive mensalistas, diârista:s e jornaleiros,' não pode ter, 
pela somma que effectivâmente representa, uma influencia 
tão gr and·', como quer parecer aos que julgam que a situacão 
e de desespero .. Si a situação só dependesse do funocionalis
mo, poderíamos, comparando as .despezas feitas com a grati
ficação cia fome; ver que a importanoia real não attinge va
lor assim tão. elevado, e que seria fitei!, pela aggravacão de 
alguns impostos, pela reducção de algumas despezas, ser le
vad<& a effeito, restabelecendo o equilíbrio orcamentario; I 
· E'. que ba ouf!'as 'rausas, que affectam muito mais o des~ 
equilíbrio do que o accrescirrient.o de vencimentos feitos· ao 

· ful).ccionalismo, em relação á situação f(nanoeira · do paiz. 
· ·Penso, portanto, que o Senado necessita estudar; com a 

maxima . attenção e com o maior cuiqa<lo, . a medi<la que vier 
da CamaY'II e muito mais essencial· do que esse estpdo é que a 
medida tomada seja frànca; positiva· e .não encoberta, 9Ue se 
estabeleça uma somma fixa e ·com proporcões determmadas, 
ew yez àc se dàr àpenns a. esp·eranca de attingir ú metade, 
~om a suppressão de. repartiÇões e · empregos . creados · recen
temente. · . . · ' .· · . . 
. · A s11lucão ao P.roblenía não póde . ser assim res?lvi~a •. E' 

. ~reciso. e~tudnl.' devidamente o assumpto, é preciso f1xar, como 
Já fez o C.cingresso, cujo. acto . foi sanccionado P.elo Executivo;· 
o augmento que . exige o. funocionalismo, .inclusive mensalis
tas, dinT·,i~fas r. jornaleiros do quadro e~fectivo, que fazem 
parte permanentemente dos serviços publicas, para. então, ve~ 
rificado l•xoctamehte o total; prncurar-se saber aual a ret:lu
ecão de despeza que póde ser feita sem . inconvenien:te's e, por 
ontro lado, com o augmento de varios impoótos. já ·proposto 
na Ret'~ita, chegarmos. à um resultado' satlsfat.orio. 'E não se 
torne. E:xclusivaniente o . funccionalismo publiéo responsavel 
por aqtielle de que exàctamente tem a menor parcella. · . · 

. ' \ ' ' 
O SR. JoÃo LYRA - Multo bem. 

· O SR. PAULo DE FnONTIN - Era o. que tinha a dizer. 
(Muito bem; muito bem.) : 

. - . } . 
.. O ·sr. Presidente -. Não havendo quem peça a paiavra nn 
hora do expediente, passa-se á ordem do dia. (Pausa.) . 

. ... 
O Sr. Carlos Cavaloanti ·-· Peco a. palavra pela oJ1dem. 

' . 

o Sr. Presidente - Tem a palavra ·o nobre Senador. 

O S~. Carlos càvalcanti (pela ordem) - Sr: Presidente, 
nohnndo .se ~obre· a mesa a ~edaccão final das emendas apre-. 

" I 
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simt.ndas á lei do fixação de forcas, para o exercício futuro, 
peço a V. Ex. se digne consultar a Casa sobre se concedn 
dispensa O() impressão dessa redacção para que ella seja im
mediatamcnl.e discutida e votada. 

' O Sr. Presidente - Os senhores que approvam o reque
rimenl.rJ de Sr. . Carlo3 Cavalcanti, queiram levantar-se. 
(PattNa.) . 

l!'oi approvado . 
' . . . ' .. 

E' novamente lida, posta em· discussão e, sem debate, ap
provada a redacção final das emendas do Senado á proposição 
da Camnra dos Depul.ados n. 41, de 11}2.2 fixando ·as forcas 
de terra para i 923. . . 

· O Sr. Presidente - A proposição vae ser devolvida á Ga
mara dos J:)eputados, c.om as emendas. _ • 

' ORDEM! DO DIA 
.I 

' 

. E' annunciada a votacã·o, em discussão un'ica, da resotuoão 
do Com:resso Nacional, vetada pelli Sr. Présidente da Repu
blica, reduzindo de 15 annos a cinco e ·de 50' a 35 os prazQe , 
para a aposentadoria a que se refere o art. 1• da lei n .. 2.9·92, 
de i9'20. · · 

, ,O Sr. Presidente - Vae-se proceder ·á votacão .. 

, Os senhores que manteem a resolução dirão - sim -: e 
os que a rejeitam dirão - não. . 
· · . Procedendo-se á ~hamada, respondem -. sim - os Srs . 

• tildio do ·Brasil, Abdias Neves, Benjamin Barroso, ,Eioy de 
Souza, João Lyro, Eusebici de Andrade Si.queira de Menezes . 

.._ Bernardinn Monteiro. Modesto Léal; Pauto. de Frontln, Sam
paio Corrêa; Irineu Machado, franoisco Salles, Vida! Ramos, 
Felippe Schmidt ~ Carlos Barbosa (18) ·e -não -os Sra.: 
Lopes Gonçalves,. Lauro Sodré Cosia Rodrigues João Thomll·, 
Antonio Massa, Manoel Borba. Rosa e Silvà, Arari.io Góes. Gon
calo Rollemberg Bernardino Monteiro, Adolpho Gordo. Alfredo 
Ellis, José Murtinho, A. Azer.edo, Ramos Caiado, Hermene
gildo de Moraes, Olegario Pinto, Carlos Cavalcanti, Generoso 
Marques, Laura Müller e Soares dos Santos (21) . 

1 

O Sr. Presidente - A resolução" não foi mantida; 
Votaram a favor 1G Srs. Senadores e contra 21. 

O Sr- A. Azeredo - Peco .a palavra pela ord~. 

O Sr. Presidente -Tem a palavra o nobre Senador. 

· · O Sr. A: Azeredo (pela ordem) - Sr. Presidente, apezar 
f)o V. Ex. ter explicado o modo por que se de:via proceder á 
votncão, penso ter votado errado. · 
. Assim, si o meu voto foi no sentido de ser mantida ·are
solução. voLoi bem; si. 'pelo contrario, c~.lle foi dado de outro 
modo, vote.i .mal e, neste caso, peço a V., Ex. que não o conte. 

' o 

;. 
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O Sa .. PaESIDEN'rE - O' Senado conhece da: resolução' c 
não do véto. A Mesa fica inteirada da d~claTacão de .V. Ex:. . ' 

O Sn. A. AzEnEoo - Perdoo-me V. Ex:. A praxe é votnt' 
os pareccrl's, E'. a primeira. :voz qun se vota ·cm sentido con-
trario. . 

O Sn. PRilSIIDENTE - A Mesa votou do accórdo com o 
Regimento e a pr,axe. · 
· O ,Sa. À. ,AzEnEoo - A praxe não é esta. O que se tem 

votado é o parecer. · · 
O Sa. ·PRESIDENTE __: A Mesa poz o parecer sobTe o·· véto 

·em ·discussão e votação de accôrdo ·com as informações dos 
Sr.~. Secretarias. · · 

O Sn. A. AzEREDO - O me.u v<ito não póde ser contado., 
_Sou poJa sustentação da resolução. · 
· · O Sn. PnESIDENTE -' A Mesa. fica int~irada da declaração 
doV.iEx. . · · · 

Votação, em 2• discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 259, de 19'21, creando um Conselho de Justifi
cação para- os officiaes do Exercito e da Armada, quando 
aecusados, di•rectamente ou pela imprensa, de haverem pro-· 
cedido incorrectamente no desempenho de seus cargos ou com
missões. 

O Sr. frineu Machado - Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente.:.... Tem a palavra o Sr. Irineu Machadei, 

O ·sr. Irineu Machado (pela ordem) - Sr. Presidente, 
peço a V. Ex. que. consulte o Senado sobre si concede dis
pensa do interstício para que esta proposição consto du or- • 
dom do dia da sessão de amanhã, · 

Aproveito. a occasião par.a lembrar ao Senado que eu 
teria razão. discutindo-se .O projecto que. regulava a garantia 
constitucional da JibeTdade de imprensa, . si tivesse requerido 
a .audiencia da Commissúo de Marinha e Guerra .. Bem: teria 
andado, porque, como se vê: a liberdade de imprensa póde 
affectar os direitos dos officiaes do Exercito e da Armada, a 
seguranca nacional e a organização· militar, o que determinaria 
a audiencia da •Commissão de Marinha e GueTra. 

Portanto, quando eu dizia que, dentre os reque.rimentos 
que . teria de apresentar, pediria a audiencia da •Commissão 
de Marinha e (fuerra estava com a razão. · · · 

A verdade salta por todos os cantos. Requeiro a V. Ex, 
pois, q~~~ consulte o ~enado se 'concedE>. dispensa para que a 
pToposJçao que acaba de ser approvada possa entrar na or-
dem do dia de amanhã. ·. · · .· · · 

O Sr .. Presidente - A Mesa: está em difficuldades para 
submetter á apreciação do Senado o requorimento do hon~ · 
rado Sanador pelo Districto Federal. · . 

O Regimento precoitua que, faltando menos de oito dias 
P~ra ·o cnc~rramento da sessão annua não se faz necessario 
dispensar o interstício para as !I'esolucões do Senado, 
~ ' . ' .. ' 

. ' 
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O SR .. IRINEU MACHADo - ·Pe.rfcitamente·. Neste caso, re
tiro meu requerimento. 

Voto.cão,, em 3• discussão, da pro),}osioão da Co.mnra dos 
Deputados, n; 1'30, de 1922. que abre, pelo Ministerio da Fa

. zenda, ó cre.dito especial de 52:100$563, para pagamento do 
que é devido ·ao Banco de Credito Geral, cessionario de Fe
lippe Montei~o de Barros. 

Approvada, vae-á sancção. 
' 1 

· ·Votação, em 2• discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados, n, 21, de 1922, fixando a quota de fiscalização da 
baneos ou casas bancarias, · · . 

· Approvnda. -

Votação, cm 1• discussão- do :projecto do Senado, n. 39, 
de 1922 mandando premiar com a quantia de 10:000$ ao la
vrador que provar llaver construido. palmares de coqqeiros no 
littoral âo paiz, contando mais de 35.000 pés. . 

Approvado, vae ás !Jommissões de Agricultura e de. Fi· 
nancas. · · 

Votal]iío, em :t• discussão, do pt•ojecto do Senado, n. 55, 
de 1922, reconhecendo como instituição de utilidade publica 

· a Associação do Fõro do Districto Federal. tJ 
' . Appro:vada, vae á Commissão de Justiça o Legislação·,, 

Vot-ação' em 3• discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados, n. 52, de 1922, que abre, pelo Minist.erio da Fa
zenda o'credito de· 126:874$385, para pagamento a -Graciliano 

· llfarqucs de Fr()itas, em virtude de .sen:tcnca judiciaria. 
Approvada, vae á sancç~o. 

· Votação,, em 3' discussão, da proposição da ·Camara dos 
Deputados n. 58, de. ·1922, que- abre diversos creditos para 
pagamento de pensão a D .. Ignacia da Rocha Vieira, para pu~ _ 
blicação das obras c O Senado e os Senadores e c Quasi um 
seculo de pólitica brasileira", e para gratificação addicional · 
a funccíonarios da SeCTetâria da Cama~ a dos' Deputados. 

Approvada, vae á sanccão. ,.. . 
. E' annunciada à votação, ·em 2' discnssão, do projecto do 

• Senado n. 80, de :1922, determinando que a concurrencia pu
blica de que trata a lei n. 4.474, de 14 de janeiro deste anno, 
terá por >base os lucros das construccõos, entre os limites. de 
doze a deze.seis por cento, calculados sobre o custo das· mes
mas, que so regulará pelo que ge,ralmento se paga nas obras 
f·•Has por administração, e dando outras providencias~ 

O Sr· Lauro Müller ·- Sr. Presidente, desej11ria que 
Y. Ex. tivesse a bondade de. informar~me si esse projecto não 
vae ás Commissões do Obras Publicas e Finanças. • 

T1•ata-se de regularizar as bases da concurronciil publica 
sohro os lucros das construccões, entro os limites de. :12 a 16 %. 
Parece~mo que a Commissão do Obras Publicas, pelo meno~ 
devia ser ouvida a re!llcito •. · · 
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. . O SR. P~ESIDENTE - O despacho da Me.sa manda apenas 
o projecto á Com missão de Constituicí1o. 

b SR. LAURa MULLER- Assim, Sr. Presidente, requeiro 
que o projecto seja enviado a. Commrssão de Obras Publicas, 
porque se trata de estudar as base.s para regularizar a con
currencia publica, entre ·OS limites de lucros de 12 a 16 %. 
E', portanto, um a;;sumpto .que diz respeito á Commissão de 
Obras .Publicas. · · 

0 SR. PRESIDENTE - Opportunamente, V. Ex. poderá 
enviar o seu requerimento. 

O Sr. Soares dos Sanios (pela ordem) -.Sr. PreSidente, 
si o nobre Senador pol' Santa Catharina não requereu ,que 
esse projecto vá á Commissão de Financas, faço esse requeri
mantQ. 

E' a.pprovado o projecto. 
· Vem á . Me.sa, é lido, apoiado ·e poàto em discussão, o' se
~i.nte 

REQUERlMENTO 

Requeiro que sobre o projecto n. 80, do Senado, seja ou-
vida a Commissão de Obras Publicas. · 

·:·· S •. R. -·. Lauro .Müller. ' 

. O Sr. Presidente - Está em discussão o requerimento do 
Sr. Laura Müller, pedindo seja ouvida a Commissão de Obras 
Publica's sobre o projecto n. 80, que acaba de. ser approvado 
em 2• discussão, · . . . . . " .. 

O ·sr.· Irineu Machado - Peco a palavra. 

O Sr, Presidente - Tem a palavra. o nobre Senador, 

.·· O Sr· Soares dos Santos ·(pela ordem) - Sr. Presidente. 
meu nobre amig·o e collega se equivocou. Esse projecto é in
. terpretativo de uma lei relativa á construccão de casas para 

. funccionarios e. opera:rios. Não ha· r.azão para que sej~ ouvida 
n Commissão de !Obras Publfcas, ·a menos que o honrado se..: 
nadar tenha o intuito de negar aos funccionarios publicas e 

. , Oydrarios uma éOusa que elles pedlram em numerosos me- . 
moriaes no Senado. Basta que, elle vá á Commissão de Finan
ça> de que o nobre Senador faz parte e que terá ocoasião de 
examinar o assumpto com a sua esclarecida intelligencia. · · 

Não vejo, rep1to, a necessidade de ·ir esse proj eoto á Conl
missão de Obras Publicas, a menos que o honrado Senador por 
Santa. Catharma tenha o intuito ·de negar· aos· funccionarios !! 
aos operarir)S da União a faculdade que a lei lhes concede'. \J 
prn,ieoto não é obrigatorio. O ·runccionario· mandará construi~ 
a caea se o dese,jar. . · · , 
· Eu pediria no honrado Senador retirasse o seu requeri

Inlmto, põis u Commissão de Financas poderá estudar a ques.:. 
t!io com bastante minucia e cuidado. 

O Sr· Lnul'o Müller - Peço a palavra, P.ela ordem. 

\ 
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r ·, O Sr .. P1'ePidente - 'rem a palavra o nr.i:Jl'e Senat:lor. 

O Sr .. Laur•> Müller - Sr. Presidente, nunca tenho senão 
um irttuito quando apresento um requerimento desta natu
.za: o de que se esclareça o debate pela opinião da. Com-
missão technica competente. · 

·o SR. IRINEU MACHADO - Já ha um requerimento man-
dando ouvir a Commissão de Finanças. · 

ü Srt. PRESIDENTE -· Devo inl'or·mar ao nobre Senador 
que já. se acha sobre a mesa um requerimento mandando ou
vir a Commissão de Finanças. . . 

, O SR. L~URo MuLLER -· Neste caso, não é necessario seja 
t.ambem ouvida a de •Obras Publicas. A Commissão de Fi
nimcas poderâ perfeitamente esclarecer o caso,· Assim, peço 
a V. Ex. consulte o Senado se concede a retirada -do meu 
requerimento: . . 

O Sr· Presidente - O Senado acaba de ouvir o requeri
mento formulado· pelo nobre representante do Estado de Santa 
Catharina. 10s Srs. que o approvam, queiram levantar-se 
(Pausa.) 

Foi approvado. 

REQUERIMENTO 

Requeiro que o projecto n: 80 ·deste .ann:o vú a Commis
são de Finanças, antes da s• discussão. - Soares das Santos. 

. Votacão, em 2• discussão da proposição da Camara dos 
,Députados n. 102, de 1922, que · abre, pelo !\finisterio da 
Fazenda, o or.edito especial ·de 9 :'050$291, para ciccorrer ao 
pagamento do que é . devido ao Dr. Augusto Haddock Lobo e 
outros, em virtude de sentença judiciaria. , · 

Approvada. · 

Votação, em 2• discussão da· proposição da Camara dos 
Deputados n. 116, de 1922, que abre, pelo Ministerio da Fa
zenda, .o credito especial de 68:7128$492, para pagamento do 
que é devido ao bac·harel Fausto Pacheco Jordão, em virtude 
de sentença Judiciaria. ' 

Approvada. 

Votação, cm 2' discussão da proposição da Camara dos 
Deputa<los n. 126, de i 922, considerando de . utilidade pu
iblica a Escola de Commericio Christovão Colombo de Piraci
caba. 

Approvnda. 

Votação, cm 2' discussão, da proposição dn. Gamara dos 
Deputados n. 141, de 1922, decl,arando de utilidade· publica 
a Academia Commercial «Mercurio», do S. Paulo. 

Approvada, .. ,_ .. . ' . .. .1 
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· Votação, em 2• discussão, da proposicão da Cnmarn dos 
Deputados n. 14a,. de 1922, declarando de utilidade publica a 
Associação dos Empregados do Commercio de S. Paulo. 

Approvada. 

Votação, em 2• discussão, da proposicão da Camara dos 
Deputados n. 1aa, de 1922, que abre, pelo Ministerio da Fa
zenda, o credito especial de 4:168$875, para occorrer ao pa
gamento devido a·· Alfredo Hippolyto Estruc, em virtude de 
.~ontenc~ judiciaria, . · 

Approvada. 

· Votacão, em a• discussão, da proposição· da Camara dos ' 
Deputados n. 6a, de 1922, que abre, pelo Ministerio da Jus
tiça e Negocias Interiores, o credito especial de 1:426$209, 
para pagamento ao Dr. Octavio Kelly, juiz federal da 2• Vara, 
nos termos do decreto n. 4. 83·1, de 1192!. · 

. . ' 

Approvada, vae á sanccão. 

Votacão, em 2• discussão, do projecto do Senado, n. a8 
de 1922, autorizando o Governo a aorir, o credito especial 
de 120:000$, para, com o auxilio de 80:000$, fornecidos pelo 
Governo do Estado de ~-Matto Grosso, mandar construir uma 
linha telegraphica da estação de São Lourenço á. v iii a de 
Sauta Rita do Araguaya ao limite com o de Goyaz .. . . 

Approvado. 

Votação, em continuàcão, da a• . discussão, . dJl. proposÚlão 
da Gamara dos Deputados, n. aa, de, 1922, autor1zando o Go
verno a emprestar ás emprezas nacionaes que explorem a .in- · 
dustria da madeira, até a impor.tancia de 75. % dos seus ca- < 
pitacs, mediante garantia hypothecaria, juros de 5 . % e por 
pra 'to de Hl, annos. · . · 

E' approvada a· primeira parte da se·guintB 
' 

I 
EMENDA 

' . 

Ao art. t.• Onde se diz caté a importancia de 75 %:. diga
se: 50 %, e onde se diz cjuro até 5.% ao anno:. diga~se: 4;iuro . 
de 7 % ao anno,, O mais como . está; · 

-sàla das sessões, 16 de novembro de 1922, - Alfredo 
Ellis. · 

Votat;ão, em 2• discussão,, da proposição' da Camara dos 
Deputados n. 1:12. de 1922, concedendo ii viuva do ex-Se
nador Joaquim Ribeiro Gonçalves a pensão mensal de 400$, 
com reversão ás suas filhas ·solteiras, no caBO de morte,· 

Approvada: 

Votação, em 2• discussão, da propcisicão da Camara dos 
Deputados n. 140, do 1922, que autoriza o Governo a abrir, 
pelo Ministerio da Justiça e Negocios Int.eriores, um credito 
de 200:000$, para construccüo ·' da filial . do Instituto Os-. , . : ' 

.• • 

•• 
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waldo Cruz, no Maranhão e dispondo sobre a execui;ão da 
lei n. -1:.361 A, de :1922. 

Approvada. 

Votação, em 2• discussfto; da proposiôão da Gamara dos 
Deputados n. :101, de :1922, que abre, pelo Ministerio da Fa
zenda, ó credito especial do ü :5:15$299, para pagamento do 
que é devido a Demetrio de Souza Teixeira, em virtude do 
sentença judicia1:ia. 

App_rcívada. • 

Votação, em 2" discussão, da proposição da CámaL'U dos 
Deputados n. 49, de 1922, relevando a prescripção mr .. quu 
cahiram os saldos das subvenções votadas, em :19:18 e HlN, 
']lara a Faculdade .<lo Dircitq de Recife. 

Approvada. 

São approvadas as seguintes 
.• 

Ao arL. :L •: 

. Em· vez de F-ica !'elevada, ~iga-sc: · 
«Fica o Poder Executivo autorizado a relevar, etc.» 
Sala. dqs sessões,· 1·6 de outubro de 1922. - b'ineu .ua-

. . chado .• , . . 
Ao art. i•: 1 

J~m vez do «âfirn de que: sejam os mesmos recolhit.los ti 
f.hesouraria daquelle inslltuto), diga-se: ~afim do que sejum 
ontregtws ú. admiuisLracil.o da referida Faculdade». 

§Ala da's sessões, 1 ü .de outubro de :l 02·2· .. - /1'i11Ctt Jla-
cltado. . I · 

Votacúo, em a• discussão, da proposição da Càmal':l. il'Js 
Deputados n. 68, do 1922, modificando as penas eslabl'lecirlas 
nos arts. Hü o H 7 do Codigo Penal .Militar. 

E' approvado o seguinte 

;I"·• I .. : ' .. , ' 8UBSTI1'UTIVO 
' .. I _, •.. i 

:Nl. 90 - 1'922 

· Ar L 1.• :A l'igura delicluosa tio art. :l:lli, n. -'1, tio Codigo 
Penal MilHar constitue, em tempo de paz, mera contmvcn
ção que será punida administrativamente com a prestacão 
de um tempo· addicional de servieo além do período regula
mentar, pCJiJ; f'úrma seguinte.: 

a) de sei-s a sete rper.es, si a incorporacão effecluar-so 
dentro do primeiro período de instrucção;· • 

ú) de sete a oito mezes, si a incorporaaão cl'fccluur-so 
denti·o do segundo período do instrucção; 

·. c) de ilit•O a 11ovc mezes, si a incorporação efl'ectuar-sa 
np6s o- referido ~t!Sunclo período de :iustrlicção. 

·~ ·•. 
'·:,-, . . ' 
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•'.' . 
'•t '• ... 

·ANNAEs ~o sENAiio 

. § · :1.• Esta P~!la adp:·i,n ist~ativa s~rá flJ?J!Iicada pelo com~ 
Jllandante da rcgiao ou CircumscrJpçuo militar a que per
tencer o sorteado, com recurso voluntario .para. o Mmistro da 
Guerra. Este recurso será interposto no prazo de 60 dias; . 
contados da data da publicacão. em boletim do acto primitivo · 
do referido .commandante. ' · 
· . ' § 2.' O tempo addicional de serviço; maximo, médio e 

minimo, será fixado entre 'os limites da escala formaida pelas 
alineas a, b, e c do art. :t•, tendo-se em attencão não só 
a data da apresentação do,.,sorteado, mas tambem os motivos 
de defesa apresentados pelo niesmo e circumstancias que pos
sam caracterizar (l!aramento o facto delictuoso. 

§ 3. • O sorteado que. se achar· sob à sanccão da pena 
administrativa imposta pela presente lei, emquanto não hou:

. ver sido incorporado, fica sujeito á captura. e prestação .<lo 
serviço militar no Exercito activo até a idade ·de trinta 
annos. , 

Art. 2.· · O crime previsto no art. H7, ns. i a 7, i~clu
sive, do Codigo Penal Militar será punido com a pena de pri~ 
são com ·trabalho, de seis, mezes a do tis annos. . I . , 

A.rt. .3.• Revogam-se ·as disposioões em contrario. 
. . ' 

Sal.a das Commissões, 4 de novembro de 1922. - Indio 
do Brasil, Presidente. _;_ Carlos' Capalcante, Relator. :::.... Lauro · 
Sodré. ;_ Benjamin Barr•oso: 

Votação, em discussão unica da proposicão da Camura dos 
Deputados n, 136, de 1922, que approva a Convenção especial, 

· de trafego mutuo telegraphico e radiotelegraphico ,mtre o 
·Brasil c a Bolivia, assignada em 2 :de maio de •:119>18. · · 

Approvada, vac á sancção', 

Votação, em 2• discussão, da propos1çao da Cama:•a ~~tis 
Depu t.allos n . [41,, de 1922, que concede á Univer·s.idade do 
Rio de 1 Janeiro, a subvenção especial e annual de 50 :000$, 
para a fundacão c ma.nutenção de um Instituto Franco-Bra
sileiro de a!La cu!Lura scientifica e litteraria. · 

· Approvada. 

Votação, em 2• discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. -151, do 1922, autorizando o Governo n ahrlr, 
pelo Ministerio da Fazenda, um. credito. na . importancia .de 
i 50 :OOO$; para pagamento do que é devido ao Dr. Valentim 
Antonio da Rocha Bittencourt. 

'àpprovada. 

Votação, em 2• discussão, da proposicão da Camara do~· 
Deputados n. i57, de Hl22. éreando o logar de o~crivãó cri
minal no juizo federal dos Estados de S. Paulo, lllmas Geraes, 
Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Pará e Ceará e dando 
outras providencias. 

!Approvada. 

. · VotaÇão, em · 2~ discussão, da :proposicão da Camara d~s 
·Deputados n. 162, de 1922, autor1zan~o o Gover~o a abr.Ir, 
pelo Ministerio da Viação e Obras Pubhcas, .o credito espeCial 

' 

., 

I • 
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de 97:650$27.0, para occorrer ao pagamento devido aos 
pregados da Admini&tração dos Correios r.Io Maranhão. 

Approvada .. 

E' approvada a seguinte 

EMENDA 

' 
687 

em-

·. Em vez de -. pelo Ministerio da Justiça o Negocias -In
teriores - diga-se: pelo Ministerio da. l!,azenda. · · 

. . 
E' approvada a proposioão, que vae á Commissão de Re

dacção. 
Votação, em s•· discussão,. da proposição da Cawara dos · 

Deputados n. 99, de 1922, que abre, pelo Ministerio do Inte
rior, o credito especial de 4 :947$180, para pagamento a Ale,. 
xandre Cazzani, por fornecimentos feitos ao Instituto Electra 
Technico. 
. , Votação, em 3• discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 82,. de 1922, que abre, pelo Ministerio da Fa
zenda, o credito especial de 16:616$512, para occorrer ao pa-

. gamento do que é devido a D: Marianna de Castilhos Barata 
e. seus filhos, ·em virtude de sentença judiciaria. 

I ' 

Approvà;da, vae •á sancção. 

Vota:cão, cm 3• discussão, da 'proposição da Gamara do9 
Deputados n, 106, de 1922, concedendo a, DD. Anna Nunes 
Na>cimento, viuva elo ex-Deputado á Constituinte Republi
cana Dr. Alexandre Cassiano do Nascimento, e ás suas filhas, 
emquanto solteiras, uma pensão mensal de 500$000. 

Approvada, vae á sancção. 

Votacãr., em 3• disctissão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 107, de 1922, autorizando o pagamento. dos com

. prom1ssos cte recenseamento correspondentes aos exerci~ios de 
. 1920 e 1921, com os saldos dos creditas revigorados e rela
tivos aos alludidos exercícios. 

Approvada, vae á sanccão. ' 

Votação, em 2• discussão, da proposição da Gamara dos 
Deput.ados n. 86, de 1922, autorizando a abert.ura dos ore
ditos lespeciaes de 13 :2~9$' e 6:23.5$920, para pagamento de 
despezas, l'm 1920, com alimentaçãO e roupas do Hospi,tal de 

·S. Sebastião. 
~pprovada. 

Votnclío, em 2• discussão, rda pr'lposiçiio da Gamara dos 
Deputados n. 134, de 1922, fixando em doze o numero de 
academicos internos do Hospital Central do Exercito a dando 
dutras providencias. ., 

:Approvada. 
'" . 

' '"!' 

: '"l' f, , ,.Ir 
·,.; .. 
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/ ' Votação, em discussão .unica, da emenda do Senado, re-
: jeilada pela Gamara dos Deputados, á proposição n. 219, de 

, i 1 U2f, que estende a diversos officiaes reformados, com ser-
,'· viços de guerra, o soldo da tabe!Ja A da lei n. 2. 200, de f3 

.de dezcmbrp de 1920., 

I 
I 

I 

\ 

. " 

E' rejeitada a seguinte 
.... 

E~IENDA 

· Substituam-se os arts. :1• e 2• pelos seguintes: 
Art. 1.• Fica extensivo aos officiaes reformados com

pulsoriamente e que tenham prestado serviços de guerra em 
Canudos, ·no Rio Grande do Sul,,· no· Territorio do. Acre, em 
1\Iatto Grosso, em S. Paulob Paraná, Santa ·catharma. e nesta 
Capital, as vantagens da ta e lia A da lei n. 2. 290, de 13 ode 
dezembro de• :1910. \ • ' 

Art. 2.• Gosarãoi os mesmos favores os officiaes que se 
tiverem reformado' por inspecção de saude e que tenham 
prestado serviços de guerra. nos mesmos Jogares, ém defesa 
i:la ordem e do Governo constituído. · 

Senado Federal, 2•4: .de dezembro de :1922. - 'Antrmio 
Francisco de Azeredo, Vice-Presidente. - Pedro da Cunha 
Ped1•osa, 1• Secretario. ,..... .Abdias. da Costa Neves, 2• Secre-
~ario .• J • · 

. -
O Sr~ Presidente -· Vae á sanccão a proposicãp. 

. . 
, . Votação, em discussão unica, da emenda da Camal'a dos 

Deputados ao pro,jecto do Senado n; H, do 1920, que reco
nhece de utilidade publica a Associacão ·Brasileira do Cirur
giões.Dcntistns. · 

São approvadas as · scg·ulntes 

Eli1EN;D.\S. ' 
' ' . 

• N. 1 ' . 
Aoorescente-sc, depois . das palavras «Associação Central 

Brasileira do Cirurgiões Dentistas•, c o· Centro Carioca d(J. 
Dist.1•icto Federal, · 

N, 2 
. . ·.~~,- .... ,, ..... ... "":'"or-"l":-"1' 

Accresconte-sc, depois das palavl'as «Associaoãó' Central 
B~a.sileira. do Cirurgiões Dentistas, a Assistencia Judiciaria 
Mtl·ttar.. . ' 

O Sr. Presidente - O projecto ~ac á Commissão de Rc
daccão, 

Votação, em 2• discussão, da proposiuão da Camara dos 
Deputados n. 1·37, 1do 1922, autorizando o Governo a allril', 
pelo Ministerio da Justiça e Negocies Interiores, o credito 
especial de. 69 :7l2·6$880, para liquidação da divida da União 
com Leon Hirscl;, proveniente da occupar:ão por foroas do 

• 
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Exercito e Prefeitura do Acre de um immovet úo sua- .pro
pried!lde, sito em Rio Branco, Territorio do Acre. 

Approvada. 

,_ Votação, em disct;ssão unica, do véto do Prefeito do Dis
tricto :Federal, n. 102, de 1922, ':í resolução do Conselho Mu
nicipal que equipara os vencimentos da professora do curso 
de adaptação da Escola Paulà de :i!'rontin aos da professora 
de desenho da mesma escola. 

Rejeitado, vàe ser devolvido ao Sr. Prefeito. 

Votação, em 2" dis-cussão, >da proposição da Cam:lra dos 
Deputac.los n. 97, de •1922, que abre, pelo ~\liniste .. 'io da Agrí
cultu!'a, Indusl.ria e Commercio, o credito especial de 4 :200..$, 
puro, para pagamento do premio de viagoem conferido a Israel 
Pmheiro da Silva, ex-alumno da Escola de Minas do Ouro 
.Preto. 

Approvada. 
' 

Votação, cm 2' diSC11Ssão da pro.posiçno ·lla Camara aos 
Deputados, n. J 29, de Hl22, au lorizando o Governo a abr•ir, 
peio Minislcrio ela .lust.iça e Neg·ocios Interiores, o ci:·edito es
pecial .de 930$, para occorrer ao pagamento da pensão conce
dida 110 g"Uarda civil de 1" classe Augusto Moreira da Fonseca 

Approvada. 

IVloLacão, em 2" -discussão da prOiposicão da C a 1!1111'11. dos 
Deputados n. 103, de i!l22, que abre, pelo l\iiniftLerio da Fa
z~mda, um creclil.o especinll)a importancia de 42:610$714, para 
pagamento a Luíz Mcirolles Vianna. em virtude de sentença 
judiciaria .. 

Approvada. 

Votac.ão, em 2" discussão da proposição. da Camara aos 
D~puf,ados n. 149, do 1922. autorizanôo o Presidente da Re
publica a abrir. pelo Minisf,erio da .rust.iça o Neg-ocio9 Interio
res, o crediLo de 80 ;000$. slipplemeutar ii verba 30", do art. 2", 
da lei n. L [)55, de 10 ele ag·osto de 1922. 

Approvada. 

Votação, em 2" discussão da proposição da Camara dos 
Deputados n. f 75 A, de 1022, mandando considerar validos, para 
o cxercicio da profissão cm todo o terrHorio da Republica os 
diplomas con1'1•:·idos pela Escola de Odontologia e Pharmacia de 
Beno Horizonte e pelt1 Escola Brasil~ira de Odontologia, com 
séde nesta Capital. ·. . 

, Approvada. 

' Votação, cm 2' discu&süo dn proposição da Cnmuru dos 
Deputados n. 1ü0, de '1922, autol'lZnndo o Presidente da He
publ ica a ahl'ir. pelo Mim8terio à.a Fazenda, o credito e~JlCCial 
do 20 :2,1!J$ pal'a o pagnment,o do augmento de alng~.tt'l dos 

S.- Vol. XI 44 

'-~·o"'·:' ' 
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predios em qu:e funccionn n alfandega de Pe1otas, referenLo · 
dos exercioios de 1914 até o rle 1922. · 

Approvada.,. 

Volação em discussão uni•ca do veto do Prefeito do Dis
tricLo Federal n. 115, de Hi22, á resolução do Conselho Munici
pal, autorizando a mandar rectificar os vencimentos do cobra
dor municipal aposentado .Tosé .JusLino ele Almeicla, de maneira 
a. sor a gratificação cal•culacla do accórdo . aóm o disposto no 
arL. 1" do (]ecret.o legislativo. n. 1.·Gü7, rlc 13 de novembro .dn 
1914. 

Rejeitado; vae ser devolvido ao Sr. Prefeito . 
• 

E. DE p, .NORTE MATTO GROSSO 

Discussão unica da resolução do Congresso Nacional, ve
tada pelo S'r. IP·res;dente da Republica concedendo favores á 
empreza que se r.onstJtuir para a construc~:ão da. Estrada de 
Ferro Norte de Matto Grosso. 

O Sr· A. Azeredo (1) :..._ Peço a palavra. 

O Sr· Pr~t:Jidente - Tem a palavra o nobre Senador. 

· O Sr. A. h6redo- Sr. 'Presidente, não fóra representante 
do Estado de Matto Grosso, nesta. Casa do Cdngresso Nacional 
e não tivesse a incumbencia ·do meu Estado e. do seu illustre 
Presidente, interessados fervorosamente na const,rucção desta· 
estrada, c, certamente, não occuparia a attenção do Senado,. 
neste moment.o, tanto mais quantoí para contrariar as razões 
do. véto ~ppósto pelo. Sr. Presidente da Republica; o parecer da 

· Corr>missão dé Finanças, unanime, é absolutamente completo 
-l>i'ilhante, inatacavel, pela forma por que jusanifica a pro
posição que diz respeito ao meu Estado. 

• O Sr. Presidente da Republica, oppondo o véto á resolucão 
do Congresso Nacional, certamente o fez baseado em allegaeões 
e argumentações indevidas, porquanto, se 8. Ex. houvesse es
tudado convenientemente a .resolucão1 não se teria servido das 
razões com as quaos ac·ompanhou a uc:yolução ao Congresso da 
x·esolucão, por este votada e aoceita. · · . · . · 

Para justificar a resolução do · ·Congre~so· Nacional seria 
bastante que lesse desta tribuna o que disse a h.onr,~da Cq~mis
síío de Finanças; mas espero que, se fôr necessarw, o emmen
te Relator do parecer, que o elaborou cheio de alma e patrio
tismo,, sem preocoupacões de ordem. pe_ssoal, o defencl~rá ~om 
o brilho da sua palavra, com a conv1cçao da sua consoJenola e 
com os oonheoirilél!tós techriicos de q·ue ninguém niell!or do 
que elle di~pões riest~ Casa, · · 

0 SR. SAMPAIO CORR!1:A- Muito obrigado a V. Ex.; ma.~, 
não é exacto. · 

O SR. AzEREDo - O meu. intuito,' falando neste momento, 
é exclusivamente dizer que o Estado de Matto Grosso tem o 

( •) Não foi revisto pelo orndor. 
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maximo inlOI,dlSSe .na construcção dessa . estrada de ferro, por-
.. que preci5a·f"acilitar as suas communicações com o Jittoral' d0 

Brasil e e.lJa virá a ser incontestavelmente um dos elementos 
mais podcNsos para bcnificiar a.quclla !.erra -que tem sido 
abandonada polos poderes .publico~ da '.Federação. 

Oecupu.nrlo a l.ribuna agora, Sr. Presidente, faco~o para 
:lCilliJll'tl nas dmcossõos o favores qUI) porvonl.ura os Estados 
protestar contra as malsinaçõr.s de certa imprensa, que vê, 
concedem a parl.k.ulares o interesse vil, como ainda hiJ.iil 'disse 
uma das folhas desta capital, para atacar a. concessão feita 
pelo Estado de Multo Grosso c o parecer da Commissão de .Fi
IIUnças, como se tal modo de encarar a questão pudesse attin
gir· os homens que o·ccupam estas. Aliás a imprensa a que me. 
refiro e agora ataca essas concessões não fez a menor refe
rencia nom a mim nem a nenhum do·s meus collegas. Comtudo, 
vê-se que no fundo ou nas entrelinhas desses reparos, existe 
uma certa maledicencia, deixando transparecer que um in
teresse . subalterno, para faz.er a•credita.r que tal medi~a não 
deve merecer o voto desta Casa, porque interessa directamen
te o Estado de Matto .Grosso, como se o seu .Presidente, que o 
Senado sabe-o um homem integro (apoiado), patriota, distin
cto por t.odos os títulos (apoiadosi. pudesse amparar, com o 
seu prestigio, ·alguma cousa que não fosse honesta. · (:Muito 
bem..) · 

O ·sr. Pedro t:elestino seria incapaz de' recominendar á 
bancada· mat.to-grossense que defendesse essa estrada se não . 

. vissri queella representa um beneficio 'indiscutível ao .Estado 
de Ma!. to Gross0. · · .. · · · · 

E se ha, Sr; Presidente, Estado da Federação aue tenha 
direito a favores da União, esse é certamente o de Mattn 
Grosso, que se viu privado de parle de seu territorio para 
que fossem ~a.tisfPit.as· clausulas do Tratado de Petropolis, 
como o Senado sabe. . . . . . 

Por esse Tratado, o ·Estado de Matto Grosso não recebeu 
compensação alguma, e, ao ser firmado, quando o Governo da 
Republica indemnizou <'Om forte som ma á Bolivia, fel-o. com 
a declaração de que a estrada de ferro a se construir com· 
essa .somma serviria de commnnicacão entre a .Bolivia e o 
Estado de Mntlo Grosso. Entretanto, assim não se fez. Em 
lot:ar de aproveitar ao Estado de. Mat.to Grosso essa grande 
:ndemnizacão, compensando-lhe a perda de parte de seu ter
ritorio, ao sul e ao norte, ·a Bolívia preferiu fazer as suas 
communicações mais directamenlfl com n Rr.nublica Argen'
·tina. A~sim, era natural que o Estado de MuLto Gros.so ti
vesse esta compensação, sendo de .instica qualquer sacrifício 
por parte da União, em mat.oria ·de viação. O parecer da 
honrada Commissão de Financns prova que as razões do véto 
opposto pelo Sr. Presidente da Renubli~a não tem fundamen
to algum, porqnanto, não 6 verdadeira a nlleA"acão nroduzida, 
então, c reproduzida agora, com o intuito de prejudicar os 
.interesses do meu E~tndo. de CJUC havia duas g-arantias de 
jm•os a pagar, al6m de outras despczas mal examinadas. Não 
existe tal. · 

ACJ'edito aue o mal ·roi não se ter procurado o Sr. Mi
nistro da Viacão .para lhe pedit• o beneplncito, isto é, afim de 
que a estradá pudesse ser construida sob os auspicias do il
lugtrc Sr. Dr. Pires elo Rio. Creio que essa foi a razão nnica 
elo m:io nxit.o drRsn protenção, porqnc, si não fõrã' esse facto, 

·) 
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o Sr. Ministro da Viacão não teria procurado •rgumentos do 
que se serviu erroneamente, adulterando daaos para justifi
car o véto do Sr .. Presidente da Republica. · 

Não quero, Sr. Presidente, tomar mais tempo ao Senado; 
quero apenas lavrar o meu protesto, af!'irmando desta tribu
na que a estrada de ferro de Matto Grosso é uma necessi-
dade... · 

O :Sn. JosE' i\IUR1'tNHO - Apoiado. 
O .Sa. A. AzEREoo -· ... constitue um beneficio ·para mi-

nha terra... . 
O Sn. 'JosE' Mumr1!-mo - Muito bem. 
O Sn. A. AzEnEoo ,..- ..•• e que o illustre bJ•asileiro que 

preside os destinos de· IMatf.o Grosso insiste, ltlede, supplica; 
para que essa concessão se,ia realizada, at'im do attender aos 
justos interesses de minha· terra. 

CEra o que t.in'ha a dizer. (Muito bern! ,Muito bem!) 

O Sr. Alfredo Ellis - Pe(lo a palavra. 

O Sr. Presidente - Tom a palavra o .nobrl! Senador. 

O Sr. Alfredo Ellis -- Sr. Presidente, .julgar-me-hia dns
obrigado rle vir á tribuna depois da oração que o Senado acaba 
de ouvir d·o digno vice-.presidenf.e .desta Casa, c, o que é mais. 
chofe da representação mattogrossense no 'Congresso da nossa 
patria, julgar-me-hia dellobrigado, <Hsae, \)orqua S. Ex. ali
planou perfeitamente o assumpto c collocou a questlio nos seus 
devidos termos. · . ' 

Póde. hayer e ha, felizmente - na nossa p,,tl·!a uomens (]~ 
envergadura moral e da honestidade de Pedro Celestiníl 
(npm'ados acmas) c do general Hondon (apoiados). 

O Sn. A. AZEREJ>o - Apoiado. E do general Rondon, a 
quem esqueci de m.c l'')i'e~ir e asrade~o a v. Ex. o lle tet• lem~ 
brado. . , , 

O Sn. ALFnEtJo Er,r.!s - Pois b~m. são c~ses dons inclytos · 
l:lr11sileiros qul'l esl.ão sendo at.acados, por tercrn, como c!ignos 
mattogrossm1ses, defendido os intoressl.'5 do Estado de 1\latto. 
Grosso. · · 

· Eu, Sr .. PresidOI'Ilc, pelo meu passado, julgava-me invnl-. 
neraYel, mas verifico que na Mssn terra nllo ha abso!utarnon!P. 
nmgucm lnvulneravcl. Si os marcchaes de França, que vence
ram a maior guerra, f.ive~s'cm nnscidb no Brnsil, seria preciso, 
no pbSsarcm pelas ruas, despirem suas fardas para mostrarem 
as suas olcatrir.cs. · 

Pres!dcnte da Commlssilll de Financás, fui responsahill~ · 
zado pelo '•Jscandalo de ter disf.ribu!do, o projecto, em primei!·o 
logar, no n lt.rstre collcga, ~r. Senador Sampàio Corrêa. E cen
surou-se a Commissão de Finanças pelo facto de ter votado por 
unanimidade e> pal'l'Cilr cJ;mtrario u.o \'eto t~residencial. 

Ma~. além dessas censuras, coube-me a mim a do escandalo 
de lmvcr disf.ribuido o veto pt•esidoncinl para que S. Ex. ,jus
tificasse nq mzões em que se fnndou para a apresentação do 
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[lrojecto suhscripto pelos dous eminentes brasileiros, Pedro 
Celestino e, general R:ondon. 

Submeltendo-mc ao julgamento dos Srs. Senadores, per
gunto: Porventura poderia eu ter outro procedimento que não 
CSi!e ? Sendo S. Ex., autor do projecto, distinctissimo enge
nheiro (apoiados), conhecedor profundo da ma teria, podcrm 
cu, repilo, prosideute dessa Commissíio, distribuir a outro \l 
projecto, sem uma gravíssima desconsideraçãG a S. Ex., que 
aliás merece, Justamente, .:~ maior l'<l~fnllto de toda a CommJS• 
~ão de Finanças ! 

. ' 
O SR. SAMPAIO ConntA - Muito agradecido a V. Ex. 
O SR. ALFREDo ELus - Póde ser clrt8Sifcado como eõcan. 

dalo o proccdimenl.o da Commissão ·de Finanças :rpprovando 
unanimemente o parecer exhaustivo de 8. Ex., discutindo a 
mat.11rla paragrapho por paragrapho, artigo por artigo, victo-
riosamento, ellucidando todos os pontos obscuros... · 

0 SR. A: AZEREDO - Apoiado. 
O SR. ALFREDo ELLIB -· ... com o assentimento de dous 

lllus.tres · Senaàores, mestres da technica da engenharia, um 
rielles ex-ministro da Viação, o honrado representante de Santa 
Catharina, úUtro insigne engenheiro, o nosso illustre col!ega 
oelo Rio Grande do Sul, , Sr. Vespu.3io de Abreu ?I E se 
SS. EExs. n!io encontraram um só facto, uma só fresta que 
JUStificasse observações contrarias"ás conclusões do parecer do 
ncbre 'Senador, por que razão accusar a nós outros, que não 
somos technieos e que applaudimos ·as razões dadas com a 
maior clareza .pelo illustre relator do ;parecer'!! 

. Entretanto, Sr. Presidente, nessa faina de .conservar o 
espirif.o puklico' na convicção de que ha um escandalo no caso, 
nb ae be,ita em atacar a Commisdo de Finanças do Senado, 
contraria ao veto do Sr. Presidente da Republica. 

nflue muito no caso a certeza de que ÇJ illustre e eminente 
presidente da Republica, Sr. Dr. Epitaeio •Pessôa, não era um 
teohnleo •. ,. 

O S& A. ~EREDO - 'Apoiado. 
o SR. Ar.FREDO Er.r.IS - \ . . e que subscrevia as rnz.ões do 

Sr. M;nist.ro da Viação. Mas, para oppormos a essas razões, 
nós I inlmmos, no seio da Comroissã·o, além da opinião lucida 
e clara do Relal.ur, as opiniões de dous illu.•tres cngenhrirc.o, 
•Js Srs. Lauro Muller e VE~spucio de ALreu, con ;:J rivc occn
sião de dizer. 

O SR. Az_EilEDO -- Apoiado. 
O Sn. ALI'UEDO ELLYS - Sr. Presidente, ·não h a duvida 

quo a suuru;ün t!IJ Presidente da C1:1nrr::::são de Finanças i! dO·· 
lGrosa: t.cm rio defeodrr a cada passo 1\ sua ao•:ã::~, u proposl
t.) de parecAres que são dosng!'lldavoJs a cerl.i;s .i"J'nalistns . 
. 11' rlt• nntuJ't'i:t>. tal que obrlr:a, quem lr.n;·,a um lll·uco de sen
sibilidade, a fugir, a adoptar o proce.~~· .. dos ern.busqués, por
que pnrt:cc; CilW ur.st(! pa'z, quanto mais ~o LI'nblllhn. menos 
s;e enriquece, quanto mais e-s1'orço se faz, mais criticado se é. 

E,1.nn chegumlu n::~ termo da mi.ntlu viago.~m. H a trinta !! 
ti·es annos que, ininterruptamente represento o meu Estado 
naf.nl - ·' .. rante 13 annos na Gamara dos Deputados, o ctu~ 
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• 
. ranf.e 20 montando guarda nesta tribuna, ininterruptamente, 
desafiando qualquer collcga a aprcsentat· uma fé de officio 

· Buporior á minha; não digo quanto a · competencia, quanto ao 
brilho int.ollectual, mas quanto a rlefeza dos int.ereRses da Na
rfi.o o em relncilo á assidnirladc ·qne scmp.rr. me mnntcnllo, c· 
~cm pro mantive· nesta cadeira e neste recinto, · · 

Entretanto, Sr. Presidente, quando se fala em puritano, 
so o faz por uma forma pejorativa, ironicamente, como se por
ventura, pelo facto de eu ter censurado um acto do Governr1 
passado, fosso considerado um -abyssinio. 

Mas, Sr. Presidente, .nunca hynothequ,ei o meu vo.to nem 
a minha conscibnchl a Governo algum~ · · 

O .Sn.· LA uno Mur.LER -. Muito. bem. · . 
o Sn. AFREDO ELT.IB- Nesta cadeira só a minha c.onscien-

cia ·mo I om servido do facho e, de orientador; . . . 
Fiz opposicão a Prudente de Moraes, quando .. s .. ·Ex . .so

licitou na outra Casa, licença para processar o general Fran
r.isco Glycerio, com o qual, aliás,'não' tinha'ligacões'póliticas. 
Fiz opposioão a Campos Salles, om S .. Paulo, quando. o illus
tl'o morto. separou-se do Partido He?ublicano Historjco , do 
mo Claro.· para chefiar. partido. ex-rnonarchista: bati-me. con~ 
Ira S. E.x., peit~ a p_cito, nas \~rnas, s~ndo elle. chQfo. doEs~ 
tado, o l.1vo a sabsfar,.uo, o org·utno de o vencer, ,porQ11C nunca 
ff~1i. 1

1
1m filhof.e de palácio nem estou aqui ~e:vidq a9 .c~lor of~ . 

I C! a , · , . , 
Fui, depoiR, opposicionista ao Governo ·do saudoso. bra~ 

~ilPiro, o inclit.o e grande paulista·, Sr. Dr. Francisco de Pau~ 
la Rodrigues Alves,. por caJJSa do convenio de Taubati'i C• ria · 
organização da· Cai;x:a rle Conversão; Fiz opposjção a politi
ca do Sr. Conselheiro Affonso Penna. cm questão do reconho
ciinentos de poderes;. fiz opposicão ao Dr: .. Nilo Pecanha' na 
atirstão das l)ooas de Santos; fiz opposição ao :·Sr. Hr,rme3 
da ·Fonseca,. mas opposição gover.namenLal,: t.ant.Q é .certo. auo 
nunca ataquei S. Ex. i_ndiyidua,lrnente .. Sustentei o Sr, .wr,n-. 
cesl au Braz, o Sr. En1tamo PessOa, o, varias vezes declarei 
nesta l.ribuna que S .. Ex. não rloixára no Se!].~9o mP,iiÚJ/; ami
go do que ou. ConRidorava a bancada ·da Parabyha• c.omo um 
nrolon~amento da bancada' paulista o. vico~vcrsa. Mas tudo 
iRso, Sr. Presidente, nã(), ,me obrigava !J.. sustentar· o. •processp. · 
que S. Ex. empregou~ om .relação a~ café; .o appello para .o.· 
nnllr~ Relator da' Reccll.a. para .que d1ga qual a forma porque 
~nrgl!l a questão da valor1sncão do café no rocint.o da Commis~ 
são do Finanças. · · 

O Sn. I"Aurto Mur,r.Ert - Pela indagação·. de .. ~ecn rsos ne-
ccssarios a cobri~ o d~f.icitqrca,rrwntar!g·. , ·. .· · 

O Ra .. IIHN.Jiu MAi'!~I,~pn :-.A. Cornmi~são formu\rm a mrs
mn pergunta do Sr. Ep1Lamo :,. Onde está. o .. dinhoiro?". 
. 0: s~ AI.FREP? Er.T.JA _·.. D~nnliJ doS df!dOs. f,t1I'l)OiJidos P·~ln 

:--r .. 1\f,n:sl.ro rla: F az0nrla c rios acfos r:ln~ rmt:rcs l\.lmi.•l.r"ls in
cl!~mdo os. contra.cLos feitos pel? Governo passado, não pqdin 
rlCJxa,_r do rnd·a~ar .2 · allfrlys~r qual o processo empregado c;1h'. 
rolacao 1t Vll;!Or!sac.ao do cal é. Era natural que t.endo na se
gunrla: vnlo.~Jsaoão•, o; Estado. dQ. s,.' 'Pritilo, fiqu'icindo, depois do 
p~ga á Umao n sommn do HO m'Jl oonEos, distribuiria mais 65· 
11lll de lucros; er·a• natitraf: que me' ticci!'d!sse· no' espírito a· ld'e'a) . 
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ele ll)aior lu,cro a operação feita pelo Sr. Presidente da Re
publica. Fo1 nesse sentido que, acudindo ás palavras do no
bre relator da Heccita, cu lembrei que, para attenuar o enor
me deficit; devíamos contar com um aétivo de cinco a seis 
mílhõcs de esterlinos, e, portanto, com uma diminuição de 
~50 mil contos'. S. Ex., com boa vontade e com o desejo de 
n· ao encontro das aspirações nacionaes entendi:m-se com o 
Governo ll trouxe-nos a declaração de qt\e tinha havido lucro 
mas que · esse lucro havia sido app!icado em outras despe-
zas. , . , . · 

O Sn. LAuno MULLER - Em outras operações. · 

O Sn. ALFIIEDo ELLIS - . ; .Em outras operações. 
Não censurei o ex-Presidente. da Republica. 
QJlcm ·assim procede não é um abyssino. E a prova de que 

não sou abyssino é qüe, naquena: Commissão, e naquella ca
deira, como presidente da Commi'ssão,. 1 eu fui o primeiro a 
eensurar o vétn que S. Ex. oppoz ao Orçamento da Despeza. 
Quando S. Ex. recebia telegrammas aos milhares, felicitan
do-o pelo golpe desferido contra o Congresso Nacional, eu 
protestava contra o facto e dizia-lhe, face a face, confiante 
na velha àanizadc de 20 · annos, que havia errado. Coherente 
com .a. minha opinião, não acceitei o véto e nós discutimos e 
votamos· o ou lro orçamento da despeza • como se fos~e· um novo 
orçamento. Não acceit.ei absolutamente o orçamento de 
emeri::nncia, que veiu da outra Càsa. Distribui-o pelos re
latores, como se fosse um novo orçamento. Protestei, por
tanto,' contrá o acto do ex-Presidente. 

Quem procede desta fórma não dá apoio incondicional .a 
ningueml' . · · • · • ',. :'i'l~i! 

O meu apoio incondicional váe á Republica, pela qual eu 
sacrifiquei a minha mocidade, a existencia inteira, prompto 
sempre, a entregar-lhe todos os meus esforços, e, até a pro
pria vida! · · . , . ' 

Não podia approvar o acto do ex-Presidente da Repu
blica ...:.:.:.. cjual o de ter: depois de encurralar o rebanho e fe

, ohado a porteira, entregue a chave ·do curral ao lobo, para 
guardar os oarmeiros.. (Risos.) . • 

· Na primeira valorização, a União endossou o empresttmo 
feito .. a S. Paulo, emprestimo que o Estado pagou até á ul-
tima libra. . . 

·Na· segunda valorização, a União emprestou HO. mil con-
tos ao mesmo Estado de S. Paulo. · 

· ' Era natural· qae, na 3' valorização, sua direcção e. ex~
•mcão foss(} entregue · aos . Estados mais interessados e Sa!l 
Paulo e Minas Geraes. S. Ex. não o fez. 

Foi contra isso ue me insnrgi c levantei n meu pJ•olcsto, 
na. Commissão de Financas. Não ataquei o Governo passado. 
Censurar um neto não tí fazer opposição nem o papel de 
abyssinio. Quem. censurou, quem atacou S. Ex. quando vétou 
o Orçamento tinha o direito de evitar que o produoto do la
bõr (} do trabalho de seu ;Estado fosse entregu.e a uma firma 
que passo. por baixista. . 

Não me conformei e não me conformo com o acto prati~ 
c ado ·por S. Ex., ent.re:;ando 4. 535.000 snccas de café á gur.r
da de uma commissão, que só tom um interesse a defender, 
o seu proprio, sem valorizar esse producto que, !Paro. nós, ó 
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a mola real da nossa existencia e o e.scudo da nossa indepen._ 
íl'"ncia, · perante as nações do mundo. ' 

Eram estas as palavras que entendi proferir desta tri
lmna, pedindo desde' .iá desculpas aos illust.rcs collegas por 
haver sido prolixo, quando o. meu intuito foi apenas acom
:t:>anhar o. protesto do meu íllustre amig·o Ser:ador por Matto
Grosso, quando, ·Como chefe de sua bancada externou seu 
,juizo a proposito do véto presidencial em relação áa estrada 
do ferro nortB do MaMo-Grosso. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Ramc8 Caiado·- Pr.,co a palavra. 

O Sr. Presidente - Tom a palrcvra o nobre Senador. 

O Sr. Jtamo11 Caiado - Sr. Presidente, occuparei por pouco 
tempo a tribuna. Pretendo dizer algumas palavras de 
protesto, protesto de brasileiro c protesto de representante do 
Estado de Goifaz. · ' · 

Acompan'hei ·com a mais dedicada attenção os discursos 
dos <tous oradores que me precederam, falla'lldo relativa-
menLe ao véto em questão. . 

·Confesso que não me convenci das razões apresentadas 
pela commissão de FiJJ.I!;n~as. no seu parecer favoravel 'á 

· pretencão. dos proprietarios do privilegio para a construccão 
da estrada de ferro que, partindo de Cuyabá, vá se entroncar 

. na Noroéste. 
Não acredito que o Sr. Presidente da Republica hou

vesse commettido no seu véto tantos erros quantos lhe são 
ltttribuidos p-elo pareuer em debate, porque ao lado de 
R: Ex:. estavam muitos profissionaes, que não podem abso-
lutamente ignorar essas questões technicas. · 

Entre os motivos apresentados figuram os de existirem 
àous favores com as emendas garantidas de juros.,'· 

o SR. A.'AzEREDo- .Nhi está o erro. 
Q SR. RAMos CAIADO - • , .para aque}la compalllhia. 
Lendo o parecer do illustre Dr. Sampaio Corrêa, incon-

testavelmente uma compet.encia no asSUJl1pto. (Apoiado.) 

'ú Sn. SAMPAio ·CORR~A - Muito agradecido a V. Ex. 
0 :Sn, RAMOS CAIADO - , .. , eu, •que sou j.nteiramente ex

tranho ti engenharia, verifiquei. desde Jogo, que elle Julgou 
que o Sr. Presidente da Republica estava completamente 
errado· a esse respeito, quando dizia existirem iO % de ,ga
ranLia de .iurós, depois dó seu estudo, depois da analyse do 
véto, rhegou ti conclusão rle que a garantia de .iuros era 
do 9 %. . 

INião vim aqui, Sr. Prosid!mte, fazer analyse do ]l·a.recer · 
da Commissão. . . · 

O SR. J"Auno Mvr.um - Isto ó quo era preciso .. 
· O SR. RAMos CATADo - Vim apenas fazer a declara~·ão de 
dous :factos que mo impressionaram fu~damento como brasi-
leiro de Goyaz. . . 

Esses factos não 'POdom ser absolutamente afastados do 
«ssumpto cm discuss~o nem contes·taclos. São olles: primeiro, 
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concede-se uma área do 100 mil kilometros quadrados a uma 
Mmpunhia estrangeira. 

' O Sn. SAMPAIO Cnnnr,A - Isso não é ela rcsolucão vetada. 
' O SR.. RAMos CAtADO - E' dos favores ooncedi<los pelo 

Governo àe :Maf.to Grosso. • 
'PorLunLo, Sr< Presidente, eu, como brasileiro, lanço o 

meu. prt>testo contr·a a alienação do territorio nacional numa 
proporção tão grandiosa como esta, maior duas vezes que o 
Estado .do Rio de Janeiro, como muito bem disse a Gazeta de 
Noticias. Esse facto deve impressionar a todos nós, brasilei
ros, a todos nós, que tomos pat.riotismo. E' doloroso ver o 
tarritorio brasileiro., de um momento para ou.tro, por con
cessões enormissimas, · ser transferido .para o estrangeiro, 
umeacando~nos de ficar dentro do paiz como verdadeiros 
cmi~antes. 

O Sn. ·A. AzEREDO -. Nem no Estado do V. Ex. nem no 
meu Estado poderia se fazer uma concessão tão ·grande 
assim. 

O S!b. ··RAMos CAIADo - Isto . consta do parecer o V. Ex:. 
poderá ler. 

O Sn. A. AzEnEDO - Eu li gostosamente todo o parecer. 
O SH. RAMOS CAIADO - Não trato, Sr. Presidente, de in

toresscs pessoa'es, não accuso a Commissão de Finanças, mas 
preciso ~:cerescent.ar que essa concessão é tão anormal, tão 
esquisita, que foi concedida abrangendo uma grande parte do 
I erreno r.cntestado entre os Estados de Goyaz ao de Mattc: 
Grosso. Essa concessão abrange, além do terreno contestado, 
uma vasta área de terreno do Estado de Goyaz nos muniCI .. 
pios de Jutahy e Mineiros. · · , 

O Sn. A. AzllREDo - Seria o unico ponto em quo V. Ex, 
teria razão. · 

O 8n. ·R.~Mos CAIADO - Trata-se· de uma concessão de 
privilt,gio, feita pelo Congresso Estadual de Matto Grosso, em 
terrenos litigiosos, a uma companhia que gosa dos maiores 
favores at1í ho.ie concedid9s em todo o territorio nacional. E' 
um facto tão assombroso; que impressionou o Sr. Presidente 
ria llt:publir.a, e impressionará a todos os brasileiros que es
tmlarem esse caso. Dá-se a essa companhia a permis~ão ·de 

·constituir bat.alhões de soldados para a de.fesa tlo seu privi-
legio. . . · · 
· Não temos om nosso paiz uma unica companhia de es

f.rada de ferro a quem se permitta constituir bata! hões e exer
cito pat•a a defesa do seu patrimonio. 

De modo guc, vê V. Ex., Sr. Presidente, assiste· muit:a 
r~z.üo ao jornal Gazeta. de Notfcias ~o pomcnto e~ quo clas
·srftcou de escandaloso esse prtvtlegw tu·o extraot•dmario. 

Não quero. nem do longe, acreditar que os illustres coi
legas do Senado posam estar ele modo algum interessados Msse 
privilegio. (Muito bem..) " 

O Sr· Sampaio Corrêa pt•onunciou um discurso, que 
será publicado dopois, 
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O Sr. Ramos Caiaclo ·- Peço ti palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Senador. . . . 
O Sr. Ramos Caiado - Sr·. P rositlunte, dou ptu·ul.ums a 

mim mcHmo c ao :Senado por 1 er tido a opportunidade de ou
vir a palavra sempre hrilhante. de nosso illnstrc colles-a, cb.io 
nome pooo vcnia pum declinar, o Sr. Sampaio Corrêa; S. Ex. 
veiu, .em parte, confirmar .o que cu havia affirmado, cQnsi
derando inconvenientes muitos dos favores concedidos pelo 

. Estado. de. MaLta Gros&o aos proprietarios da concessão em 
debate. · · 

0 SR. PAULO llll FRONTIN - Levianos mesmo,. 
o Sn. SAMPAIO CORREIA - 'five occasião de dizer isso. ao 

Dr; Pedro Celestino. 
· O. Sn. RAMos DAIAD,o - Inconvcnicnl.es. c levianos mesmo 

no mo. muito bem dis~c o honrado Se.nadoi: pelo !Districto Fe
deral, porqtie não conheço absolutamente nos nossos Annaes 
um projecto. que ·envolva concessão de favores tão grandio-
sos como e8Lc. · · 

Ainda mais. Sr. Presidente., obsel'Va-sc de parte da· re
presentacã,o do Estado .. de· MuLto. G1~osso a prcoccupação de es-
tabelecer cbm. pés de lã. . . . .• · . · · 

· O. Sn. A: Azllll!loo - «P·és de lã~ rião 6 a expressão cabí
vel: V. Ex. ni,io tem razã·o .. Desde já facó. a declaração sole~ 
mne d'e. que isso não implica em cousa alguma, éomo V. Ex: 
quer insinuaT. , · . · · · , .. · ' · . . 

O SR. RAMos CAIADO -:-· .. n posse• de territoctos que não. 
pertencem úquelle Estado·. · · · · . . .·, . · · · 

O SR. A'. AZEREDo- Não alloiad·b'. · 
· o s~. RAMos CAIADo·- Porventura, não se. dá a mesma 

cousa com um projecto que figura na ordem do dia, mandan
do dar o auxilio. de 120 contos do réis, para a construccão de 
uma linha: .telegraphica ·da ·estação .de S. Lourenço á v iii a de 
Santa Rita do ·.Araguaya, ·no limite com o Estado de Goyaz·? 

Ora. Santa Rita do Anaguaya está. no territorio d·o Estado 
de Goyaz. E càpciosamente se diz no 'referido projecto que está 
no .li mi te entre o Estado de Matto Grosso e· o de Gbyaz, Isto 
não póde absolutamente soffrer .contesta~ão, 
· Como querer-se fazer a concessão do privilegio de uma 

estrada dentro do territorio contestado pelo Estado de Goyaz, 
territorio de que aquelle Estad·o tem a posse. desde o tempo da 
Monarchia (ct•a a comarca .do Rio Coxim, creada em 1873) e 
a respeito do qual h a uma. acção de maimtenção de posse no · 
Supremo Tribunal Federal posse que.o Estado de Matto Grosso 
af!'lrma, perante esse tribi.mal, data de cer:ca de 200 annos?l 
· O proprio illu.sf.i'c relator· confcssoú que essa concessão im-

portava na' cessão de cem mil kilome.tros' quadradaos d-o tcrri
tm'io nacional a lima companhia· estrangeira .nessa concessão 
para a constnrcção da Estrada de Ferro Ctiyabá a !foroéste do 
.Brasil. · · · · · ' ' 

O Sn. SAMPAIO CoRREIA - PCll'dão; cu não confe~sei, de-
clarei npenas, . · 
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O Sn. RAMos CAI,IJJO - Ot·a, Sr. Presidente. diante de 
todas ,essas circumsLancias, como brasileiro, coino ficar indif~ 
ferente sem 'procurar defender interesses que devemos res~ 
guardar cóm o mais ele.vado pnbriotismo ? Repito. Sr .. p~esi~ 
dcnt~, não :é po~sivel que nós brasileiro.s, assistamo? Lrl;dtffe~ 
rentes á alienaciio a estt·angeiros clt• quast todo o tcrrttorto na~ 
cional.· · (Muito· bem; muito berú.) 

. . 
O Sr. A. Azeredo -Peco a palavra . 

. ~ Sr. P.r~~i~e11te ~ T.ell,l, a palavra o 11obre Scnndo.r. 

O Sr.' A. Azerlido ...:.. Sr. Presidente estava longe de imagi 
nar que veria boje· zarigac\.o ó meu illustre amigo, Senador Ra-

. ·mos Caiado. .,., · ·· ',. · · · · · · 

··o Sn~ RAM:os CAIADo - Não estou zangado; V. Ex. está 
coinpletàmchtil engailâdó; :Estou na defensiva, porque v. Ex. 
e seus amigos propuzeranL iw Sui:h'émo· Tribunal ull)a acÇão de 
manutencao de posse. e apresentaram agora um .proJecto. man~ 
dn.ndo coneiderar c•.1mo do Estado de Matto Grosso terrenos 
t:C•!iLO~LfWOB 'I . . . 

O SR. A. AzEREoo -IO'nde está esse projecto, mandando 
considerar perlcneenf.c; .ao Estado de. Matto. Grosso terrenos 
c o r.tesados? · · · 

· · O,·Stt. fiAMOS CAIADO - .F,oi .votado. e. V. Ex. sabe 'que eu 
aP,r~s~~ntei 1,1m11 elõli.!lld!l em, 2': discussão que não appareceu na. 
occa~u1.0 da vataçào. . . . . · 

. " , ' ' I •· • ' '. ' ,, ' , • ' ' o· Srl. A; A?.EHEDO - o redactor das actas. informou-me 
que a emenda apreoen~rtrla por V. Ele. era para a·'a• dis~ 
(ll[ •sã~·· · .,. · ··· ' ·· ·· · · ·: · · ·· .:l ...... , ' I ' • • . • 

o Sn .. n,\MOS CAi.~DC - Apresentei-a para 2. discussão. 
. I ,·,, ' , •.• :• ' .. "•: . ' ' ·•. , . ·•'r' . ' '' 

.· · O Sn,., "\ .. AzÉm:Eo -· Disse a V. Ex. ainda h a 'pouco, antes 
ria discussão do véto, que es ava rir. accórdo. com V. Ex. "lll 
retirar r, pt·o,ierto l'. v(•i,ar o que V .. Ex. tinha propu~ lo. V. Ex. 
',Jortarttc5; Iiãó' tem·I:a~üo.' :-··•·. · · ,. · · ·· 

' '·, ' . ' . ' 

O, Sr·,~, R~l'ttQS CA:,m.o - E~· certo que V .. Ex. disse isso; 
'!J~' 1!1-l)'),bctl) e cct'\•:> qu., dPpois rlll conv~r~a. _que tivém.os o pro.:. 
J ccf;ofO~ w1a1)o •. . . , . ·. · · · ' · 

· O Sn, A. ,\?.J-:111\I•o _;__ E n~m 'podia deixar de.ter sido vo
tado,. p1myuo, a eml•.11ola .dl' Y. ,E:x:. niío. foi apresen1ada h ontem. 

~. Sn. IMM-os CA:,\1'0 -· Tmha sido apresentada ante-hontem. 

· O Sn.. A. AzEnEÓo- Mas o 'rc(!nct.or da neta informou .. me 
qnr. n· emenda de V·; Ex. era·.parâ a 3' discu.ssiío. · 

O Sn.. RAMos CATADO-..:. AprêsCJÚeÍ-a ha dnufi dias: D0via. 
prll'i.anto ,ser íncluida na 2' discussii'o <lo projecto. 

O Sn. A. AzERE.Do - Contra o fi habit.os da Mesa. quando 
v~l.amos qualquer projecto em· 2• diacussilo, declarei quo _h a~ 
\'H\ uma emonrla do nobre Senador por Goyaz, om rclncuo a 
e~Ut prciposicüo C! qUo sóría dada para amanhã. Appollo para 
J~ meus compnnhrirn~ r.lc Mesa, que estavam a mou ladó. 

't )· : 

• \"t 
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o Srt., >RAMos CAtADo - Tudo quant.o· acabo de raferi.t1 
.;ii o factos incontestes. · 

· O Sn. A. AzEitEDO - Nilo tem, pois,. razão o honrado Se
nador em se ~angm•, nem em querer at.irat• a primeira pedra 
á. adminib'tração de Matto. Grosso, que tem sido unia admi
nistração honesta e digna. Não posso permittir que S. Ex. ou 
outro .qualquer membro desta Casa ouse procurar ferir o Go
v-erno do Estado de Malta Grosso, principalmente o cidadão 
que ~f) acha actualmente na direcc.ão do Estado, 0 Sr. Pedro . 
Celestino. 

O Sn •. RAMos CAIAPO - De quem sou admirador. 1\!ag 
ninguem pôde affirmar que s{lrá o Sr. Pedro Celestino Presi-
dente eter.no de Matto ·Grosso. E ficam ahi essas autorizncllos 
para scioem utilizadas em tempo opportuno. 

O Sn. A. AzEREDo -Então V, Ex. está de accôrdo com
migo o por isso não devo apartear-me com essa ~anga, que 
me atordôa e eu não quero me exalta:-· · 

ü Sn. RAMos CAIADO - Não estou zangado; é o meu mi-
tural fallar alto. · · · · · · 

O Sn.. A. AzEnEoo - V. Ex. é moco e tem o :pulmlid 
muito forte. Mas o meu tambem é forte.. · 

O. SR. RAMos CAIADO - Sou incapaz de tentar abafar a: , 
voz de v. Ex. · 

o SR. A. AzEREDO - Eu não quero brigar com 08 meu! 
vizinhos; quero viver sempre na maior intimidade com elles, 
como tenho vivido at.é aqui. Nunca procurei fallar com qual
qu-er Senador por <foyaz sobre questões existente&' entre os 
dous Estados; 

·O Sn., RAMos ·CAIADO .-- Porque V. Ex:. avança sempré 
com pés de IA. 

O Sa. A. AzER.Iloo - ·Com jiés de lã, Sr. 'Presidente, s·r 
não fosse uma phrase mais ou menos permittida, flU diria 
que era um desaforo. 

O s.n. RAMos CAIADo -Perdoe-me V. Ex.: eu queria di
zer que V. Ex. vae se apossando delicadamente. 

O .Sn. A. AzEREDO- Deiicadamente é outra e:xPressão ..• 
:Mas eu niío quero me apossar de cousa alguma. A prova é 
que, sendo nomeado delegado do Governo de Matto Grosso 
para tratar da quest.ilo com o E&'f,ado de Gcryaz, propuz todas 
as facilid~tde~, para que pudessemos chegar a um ·accôrdo •. E 
si a ellc não chegamos a cul-pa não é minha, é do Est.ado de 
Goyaz. , 

. O Sn. RAMos OAIADo - Fomos n6s que prormzemos con-
cessões que VV. EExs. recusaram.. . 

' O S'r. A. AzEREDo -Ao contrario; fomos nós• que propu
zomos concessões porque tínhamos a posse do territorio. 

O SR. RAMos CAtAna- Até ho,ie o·Estado de Matto Grosso 
niío estâ da posse do territorio. 96 o/o dos habitantes querem 
a ,iurisdiocão .de Goyaz. Isso é cousa differente do que V. Ex. 
está dir.~ndo, 

• 
• 

I 
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.O SR. A. AzEREDo -Essa historia Já. foi contada aqui em 
relacão á. Sant'Anna do il'arnahy_ba, onde quízeram fazer um 
plebiscito · a não con~cguíram nada, porque esse plebiscito ' 
foi a favor de Matto Grosso. No .em tanto, affirmavam que 
Sant'Anna era de Goyaz. 

I 

:tlrigar Ma !.to Grosso com Goyaz, Sr. Presidente, por cau
. sa de terras. quando esses dous Estados toem tanta terra 
abandonada, sem· população c sem cuidado&' 1 E'. realmente 
s6 ·,por querer brigar. · · 

. O SR. RAMos CAtADo - Defender um direito é dever de 
.todo o cidadão brasileiro. · · 

O SR. A. AzEREDO - Porém, no caso V. Ex. não tem 
1~azão. Est.á fali ando em um mandato de manutenção de P,osse 
que o Estado requereu ao Supremo Tribunal, . • · 

O Sn. A. AzEREDo -. Comprou armas. 
O 811. R. IMos CAIADO ,-; Requereu manutenaão de .posso 

e con:p;•t •U arma.s. 
O Sn A. AzEREDo - Sr. Presidente, não se pódc dis-

C;J ti r 1101' essa fó11ma. 
O .~li; ·~ws CAIADO '"-- Isso ú publico e notaria. 
O ::::·1\. A . AzEREDo - l\1 as, quaes silo essa.s armas? 
O Sil. RAMos C~\JADO - São mosquctões Mausor do Go

Ycrno ::b' tJdtlr.al; 
O SR. A. Az~>tUlDo -E o GDverno Federal vendou-os? 

. A wrdade é que ·o mandato de manutenção requerida 
oalo E~tado de Matto Grosso está. ai'feclo no Supremo Tri
buua•l :F~cleral, que dccidit·á. a materia._ 

O SR. RAll-ros CAIADo - Pelo Supremo Tribunal c que 
quorcn1os vél-a decidida. 'l'e·rcmos muito 1ll'azct· cm sujei
tnrmo-i.lOS li su,a decisão. 

O Sr:. A. A~E!IEDo - 'l'antL) nilllhu.r pura V. Ex. e para 
.o Estad'.> de MaLLq Grosso. 

o ~~~. HA~ws C.\!ADO -- E para bens a Goyaz, . 
0 Sn .. , A. AzERI!Do - 0 que nao rl~sejo, Sr, PT·esidl•lli.l'. 

ó Ll'igm•. com S. Ex.; o que não desejo é que o Estado do 
Mat.tr: Grosso seja inimigo do de Goyaz. O :meu Estado., como 
o de nobre S.enadm·, sabm•ão manter até o fim, todos os seus 
direaos. 

:Mas, S. Ex., a .proposito desfa discussiio .. rcfcritHc a 
düi'PJ'OJlOtiitos conunctti'dos pelo Estado de Matto G~osso. 
Aliús; P1·. Presidentp, ~lattu Gt•oss~ nada absolutamente tem 
feito que possa pl'CJUdtcat· ao de Goyaz, ao passo quo o do 
Goyn:l u13uma coisa tem feil.'.1 contra Matto Gro.~so . 

• · o Sn. fl,\Mos CAIADO - llei de protestar sempre. Nii.•) 
quero que o meu Estado seja invadido. Além disso, eu de
sc.i uvtl s<.~l.ler q uaes são esses factos. 

O SR. :A. !AzERllDO _, :v. Ex. rr1esmo falou no Rio das 
~racns . .. 

. . 

'o 

'· 
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O SR. fiAMos CAIADo- V. Ex. terá opportunidadc de 
constatar a este respeito factos os· mais claros possíveis. 

O SR. A, AzEREDo - Conheço-os, ilcrfeitnmcnle. . . 
Maó, S!·. Presidente, o mtuito do go:verno de Matto 

'G1·o;;R•1 ,~ vivrr sern'm·u :cm 'haJ•mõnin ·com o de Goyaz .. 
En 1 I'Ciaçãn :'t t•s.J.ra.da ele J'crro sobre a qual se discute, 

clcvn cli<llllar a at.tcm;ão do illustre 8enadoJ' para um !acto: 
css:t via l'errca se passa pot· !.erriLorio contestado, não passa 
po1• um t'crri toÍ'io de Goyar.; se 11assa por nm tcrritol'io que 
r.anJr. r;t\de pertencei· ao ESL'ado de '1\fal.t.o Grosso como. o ~o 
Go~· uz, n:ío h a inconveni~-nle tambem &rn que ellc percorra 
osso ll'niturici. . · · · . 

l'o:· qun mzão pormos difl'iculdades ao :desonvolviment.o 
d!)~S:\ .. :rrrportante zonQ, que, toda ella, pertence ao Brasil? 
(A 1AJ'!adús) . . . . . . . ·, 

I\:1' vo,io 'n1otivo pa1;a C!llO ·o. honrado Senador tenha fi
cnc!o I r, .. lllaguudo, sómcnte por julgar que isso poderia dar 
cm rebuJ:.,u:lo senten.oas desl'avoraveis a Goyaz, 

O E ii. RIMos CAIADO_-· Então V. E:x>. não ouviu o meu 
di.srtn'H'. 

O bn. A. AzEnEDo - Ouvi-o com a devida attencãa:. 
0 :,n. RAMOS CAIADO - Eu d·isse que ac•hiava •extraor! 

dinm•io,, os privi!eg10s conr:edidos a essa com:pÍLilhia. 
O í'F. A. AzE.!'Ifmo ..,. Mas nãQ .foi sómente contra i.sso 

qae V. Ex. protestou. 
• . ' I 

(I ~~n. IlA:Moc CAIADO - Conclui, mostrando que. o Estado 
c!e Matlo Grosso tem concedido terras do Goyaz a algu~ pri~ 
l'ilugiadoi;. · · · 

O. Sn. A. AZElREDo _:__ Disso não cogita o caso. Além 
disso o Estado de Mlatto Grosso é autonomo e i'az o que en-
tende. ' 

0 Sn. RAMOS CAIADO - 0 de Goyaz tamboril. 
O Stt. A. AzEREDo - Não contesto. 
O que o honr~do Senador · affirmou, protestando' contra 

~ facto de que EJS~a parte, por onde vae atravessar a estrada 
tle ferro sobre a qual ora se discute, ó territl>rio contestado. 

O Sn. ·RAMos CAIADO - Uma parte contestada e out.r~ 
do. . . 
. O SI\. A.. AzEI\EDo .:...... Contestada, ou não, esta estrada de 
ferro iril. sorvi r nos interesses· do Brasil, e; .assim,· não vejQ 
porque razão S. Ex. a combate,· ,p·rotesf.ando contra. •a sua. 
nonstrnccilo. · . ·· . . ' 

O SR. ifui.:Mos, CAIADO ..:..: O que eu ,'quiz dizt>r; ficou bem 
r..! aro~ como representante do Estado de Goyaz prot'estei 
~ont.ra um privilegio concedido ·,por Matto [Giro.sso, dentro 
das terras do Goyaz. · . . . . · 

O .Sn. A. AzER:Eoo - v. Ex. poderia: tel-10 feito antes 
e talvez ou lhe desse razão. . . · 

O SR. RA:r-~os CAIADo ..:..:. Isto é motivo do grande p11llzer 
pura. mim, por vê1• que V. Ex, está do accOrdn. com migo. 
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O Sró. A. .AzJ;"'REDO - Si esse territorio é contestaria, a 
estrada do ferro tanto •poderá servir a Matto tlrosso como a 
Goynx,; servirá sempre. no desenvolvimento do Brasil e, por. 
is.o;o,. N. Ex. não lhe deve crear d'ifficuldadeil. 

· O Sn. RAMos· CATADO - Uinn pat;Lc é 'contesbada e outra 
não. · 

O Sn. A, Ai.ErtEDo ..,... Sr. Presidente, é difficil discutir~ 
. se c ·chegar-se a. um accôrdo quando uma da~ partes não ·O 
qur;r. }!'iquc o honrado Se!lnd?r com a sua zat;sa, co~ ru SJ!a 
;rri'la,;ao, com o seu terntorw contestado (rtso), · mas nap 
i! iga mal do Presidente .do Estado de Matto GrrJsso que é di-
gno 'dos maiorC<> app.lau~os. ·' 

O Sn. RAMo's CAIADO - Sou ·~ prÍ'meiro a reconhecei-o., 
' ' o' SR. A . .AzEI\EDO -·S. Ex. de fórma algumal sacrifi~ 
carln o. Estado. de Goyaz, sómento porque essa estnada. rpóde 
pt~ssar por um territorio conte.stndo. 

O Sn .. RAMOS CAIADO - Trata...se do interesse do Brasil, 
c nãç, do Estado de Goyaz; 

O . SR. A .. AZEI\EDO - Si é dos brasileiro~, V. Ex. nãlo 
I em razão . de ,protestar contra a · construccão dessa estrada 
rle ferro, V .. Ex.· está vindo em meu auxilio, 

O SR. iRAMos, CAIÀno -· Então não pódem os Senadores 
;JrOll'Sl!l.r 'contra Uin projeCto de lei?! 

O Sn. A . .AzEREoo -. b que cu queria dizer, Sr. Presi
dr>ntc, é o seguinte: si o Senado votar contra o véto do Sr. 
Prasidr.ntc da Republica não prcjulg·ará o ca>So do 'lerriLorio 
vonte.~!Jarlo entre Goyaz e Matto Groaso. 

F.ra isso o que eu queria .affirmar para· qu<l os Srs. Se
nadores possam votar de accôrdo com a sua consciencia, na 
c~rteza de que se trata de. beneficiar o tcrritorio do· Brasil, 'e 
n,ão a ,'Goyaz .oú a Matto Grosso. (Muito bem; muito bem.)! 

o Sr. r.opps GonÇalves -- Peco ·a palavra. 

O Sr. ))rr:sidimte - Tom a palavra o nobre Senador. 

O Sr· Ló1les G!>'ilçalves ('' l - Peco licenca aos nobres Sena
dares por Goyaz e l\1alto Grosso e, l.ambem ao nobre Helal.or da 
'Commi9são para tomar parte neste debate. . . · 

Como ncabei de ouvir pela discussão travada entre os ii
lustres repi·esentantes de Matto Grosso e Goyaz, a questão des

. vi ou-se do punto do visf.a de ordem consf.itucional, para ques~ 
tõcs aliunde, que não teem connexão com o objectivo de que 
Sl.l trata. · · · · 
. · Se de facto, Sr. Presidente, o tJo.ngresso Nacional tivesse 
d() tomar (v).nheeimento de mcdklas decretadas pelos governos 
de Matto Grosso e Goyaz a respeito de um territorio conte~t~do, 
vá que 'se levnnta~se ahmmas objecções. Mas, não é disso que 
se trata. O Congresso Nacional, no ,uso i:las suas attribuioões, 
pela resolução de 19 de janeiro deste anno, deliberou autori-

( •) Não foi revisto pelo orador. . ..... ' 

·.~ 
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za1• o Poder Éxecutivo a fazer determinadas concessões no Lo
cante a um contracto ã estrada de ferro celebrado entre· o Es
tado de Matto Grosso e o cidadão Oscar Moreira. Consequente-

- mente, Sr. Presidente, a· questão de territorio litigioso, se de 
,,,_, fact.o existe, s6 pódo ser d()remida pelas· assembléas locaos 
-"!:.;:[, dos dous Estados, pelos respectivos gover.no, ou, na falta destes 

processos de ordem administrativa, pelo Poder Judiciaria, 

' 

· que é o poder competente para deremir éontroversia a ,respeito 
de semelhantes assumptos. .. · 

101 Sa., A. AzEFIEDO- Apoiado, 
ú Sn. J,OPES •GONÇALVES - .<\s medida•s de que se !.raLa, 

Sr. Presidente, atravéz do v é to do P9der Executivo, são medi
das autorizativas não determinativas de que se faca isto ou 
aquillo. Poderia' o Congresso, nQ uso de suas attribuioões le
gislativas delegar ou autorizar o Poder Executivo da Republica 
a estabelecer •esta medida em torno do contracto estadual ? 

Poderia, porque o poder que tem competencia ·para tratar 
deste ou daquelle assumpto, tem tambem competencm para au- · 
torizal' ou del·egar poderes a respeito dos mesmos. assumptos. 

E' a primeira vez, Sr. Presidente, que chega ao meu co
nhecimento um ·véto da~Presidencia-da Republica a resPeito da 
autorização, Tm~ho-os visto no Governo do IDistriet.o l<'edcral. 
of'fect.uados pelo prefeito cm collisão com o Conselho ·Munici
pal. Mas vetar o Poder Executivo da Republica uma autoriza-· 
.cão que elle póde cumprir ou deixar .de cumprir, ·é cousa que 
ni:o se coaduna. com o bomiscnso.. •. · 

. lO SR. A. AzEnllDo -Apoiado. 
O SR. LoPEs GoNÇ4LVES - . . . que não encontra absolu

tamente ·guarida na bôa interpretação, :na exegese do direito 
oonst.itucional. 

Ao Poder Executivo está traçada a :.faculdade de executar 
ou não as medidas constnnt.es dessa .autorização de HJ• de jn· 
noiro deste anno, ao mesmo tempo essa medida é uma .attn 
diff.erença :á autoridade do Poder Executivo, deixando-a para 
que a cumprisse quando julgasse opportuno, consultando os in
teresses do Estado de Matto Grosso. c os interesses nacionacs, 
dhse a principiO que não podia comprchender o mofivo por que 
á .:!iscussiio virnun assun1pt.os que não têm connexacão com este· 
eaw, vieram ú buila questões ele limites enl.ro os Estados de 
•llfal.to Gro~o,o c de Goyaz. ' 

De .qne ~r: tl·at.a? Trata-se de um serviço nacional;. de uma 
estrada ,q.ue corta territ.orio nacional e não de fronteira de pai
zes ou nações estrangeiras. · Trata-se, por conseqttencia, de 
t•t:'neficiat' o pait. o, no sentido· particular, e~! o úU aquelle Es
ludo quo, uma vez dirim:ida a conh'ov·ersia de limi'tos, ficar.ia 
s·cnhor do lcrritorio. "\ N:tção l.em·nec:cssidado de vias fm·
I'Ca•s, ·de vi•a·s de communicaçõeg. Não püde produjzh· s·em, 
com ws sm11s Jilnha•s• i'et'·t•nas e wm a• nav·eg·ação, pcnct.rnr no:; 
ext.cnsos desertos do paiz. · 

. O noq>n il•ttlrland, a· nossa pntria precisa produzir e n!lo 
·I•Nlomos m.1grr•cntar a nossa produção sem vi<~.s de oommuni
c:~ção, -scn• clt:senvolyermos os nossos recursos, o osles não se 
,obtêm sem c!'lrndas, sem navegação, sem Lodos os meios pos-
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~ ,veir- do coinmunicaGil~ tntlro us e;o.:lonsu~ terJ'itor.ios despo· 
. vnat.los, ,, 1: n•gião lit•:.reuua ou o Jiloml do paiz •. 

Pot·l qnL', pürl.untu, lovaulat•. !.amanha celeuma cm torno tle 
um scrvieo do uLilitlado publicu, a t•cspoito tJe. [nua cuuccssãu 
UlllOl:izava, tJUc ~ú fJúde lJCneJichu·, que ~ú' )Júlio concorrer. 
I·nra o de~llli.ViJivimr.ul.o do nosso ·paiz, para que se ·llutu · ll~f." 
Imiz de mais vias ferrea~? 

Sem 'esses l'avoros é po,;sivd que onlre nós os culpi!uc~. 
so inVL!·I'lam, se reunam, so disLl'ilJUam en1 acções, que J.lélll 
uma relHU'IleJ•a~ão c-om(lalivel com ossa •":t·anúe propriodallc, 
que l'CL!I'P.scnlam o palrimonio do um ou ~de muitos cidadãos, 
que cet•Lamento o npplicam com o intuito de auferir uma re
tribuieão relaLiva ús necessitlades de vida do capitali~ta. 

· Ab8olulunwr•te, durei o meu voto a qualquer ·vJito .por mal11 
ligado tllW ctitcja t't situacüo puliLica de um P.residente so
hrP. .resoltt~õe~. que, como esta, consagrem simplcsmcnt.c uma 
a U I.OI'ÍZa'.'ãO, . . · · 

Já não ''''!ti muis no poúet' ,j l'resitlonle que ·vélort essa rr..
solut,'ão, Cumludo, cstcí úutru, <JUC tem IJuslal!te c,dlerin, bas
lanle dcscurl.hiir.• ·o' inf.elligencin para, lendo esta resolucão. ve
rifica!• si ella uHlt'ccc ser oxccutn'Cla, si consulta o inter.e..sses 
det pniz, si ú realmente de utilidade publica. . · . 

Não. ve.io, ~,:·ottanto, ra~liu para c~sc !.ão longo, tão cxhaus
t:vo dcbal•J cul.l'<l illusLre~ .representantes de clous grandes Es-
tudos: o !lo Mo t lll G t·osso e o de Goyaz. . .. . 

O lllOUto de· vista é unicauwnte examinar o Im·receJ• da 
ICommbsão de l•'i·llllll()US atravr~s de um véto sobre uma sim-
ples autorizllçlio.. . · . . · , 

O SH. RA'MCIH CA!IIDO - V. E~. agot·a está de accôt:do com o 
G(•YCJ'U:IliN' do Amazonas'? · · · 

O SI\, T.nt•u · GoNÇAL\'~8 .:... Por que JlCrgunla issa·? 
. . Ó S!t. R.\J\10$ CAIADO - PoJ•quc o Governador do Amazonas 
lumbilm é do 'q:.i~ião qué se aliene_ o terrltoiin nacional. . · ,·' 

O 811. r,(JpJ~il GoNçAr.VES - E' cousa di1'f:3Nnte. · O Gover
r:atlor rio A nHÜ.onas, scgundó constn e a respeito de cujo as
·>nmplo nüo Joi consu!Lndo, pretendo cnLt~cgal'. cm garanlia lia 
l.rüusact•ãu que que.r Jazer. as extensas savanas ou campos de 
criu,~ão ·do .llio Bt•anco. qtic i'CLJL'csenlaJn uu1 l.c·t·riturio mui-to 
m:-tiÔr do qu11 mu ilos Estados do Dmsil, e que são Iimitrnplles 
e .• m a·ne•Jublicu do Venezuela c a Guyanu Inglcza. 

: A queslúo c bem difí'ercnto dessa quo V. 'Ex. quiz lcvan
·lar com o I~dudo do 1\faltó Grosso, na pessoa do mou illu~tre 
:~migo, Scr.otliJt A .. Azeredo. \ . . . . . 

O Sn. n.'.:MO~ C:\IADO - Não Jovnntci quosli'ío com nenhum· 
ScuadoJ•. IJJi:;cutó a questão cm ·thcse • 

. O Sn. Lol'BS GÓNOALVES - Não se trata do .uma questâll 
de limites entro o Estado do 1\fntto-Grosso c o do Goyaz, 
questão quo dependo, para li sua soluciío, de grandes estudos 

. o do profundas indagações. '!'rata-se, simplesmente, do n:l
. provar ou niio o pilrcccr da Conunissüo de )!'inancas sobro 
um veto elo Presidente da Reptiblica. Este véto não tem orn-
codcncia, porque, como acabo de expo1' no Senado, não so 
tJ·nta de. uma lei imperativa,. nãl) se trata do uma lei delor:-

J:i, - Vol. :\ii . 45 
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'·,. m)un:.tivu- -. tl'ulu-~o do uma uutorizaÕãp, ficumlo· uo critct•io 
. rlci Poder Executivo, do Presidente d!i Republica, .n faculdade 
,q0 cxeculal-a ou _não, •do c;t•'cutal~a cm .t~do ou om pat•lo. . . 
, -.; . Nesta!'< condccões, reconhecendo não·. haver rnzao ·no. ·v~/.,J 
.prcsidcncial, (iarci o ~meu voto pc~lo parllCer· da Commts~uo, 

. , upprovando .a t•csol.ucao ·vetada. · · · ·' 
· · ·Era p que titiha a dizqr. (Uailv b~m; lllttitobem:l 

··· Encerrada· a di~cussão. · ·' · 

O Sr. ·,Presidente - Nilo havendo numero no recinto, vou 
·niandar proceder ú chamada. , . , · · 
. Pi;óobrJoml~-so á chamada, verifica-so •a · . ausencia do~ . 

.. St:s. · I.a'ui·o SoMe, Indio dn Brasil; Godofredo · Vianna; . Josó 
· Eusoliio, Cós ta Rodrigues, ;·.João· 'fhomé,. Banjamin BàrrosQ, 
;.João Lyra. 'l'obias Monteiro; Antonio ·.Massa,: Manocl ·Borba, 
. fio~a . c Si! va,. Euzrbio do Andrade, Araujo Góos, · · Gon()alo 
Rollemb~rg, . Siqueira ele. Mettozes, Jll'rnardino . Monteiro, Je-

. r'onymo 1\loilleit·o. Nilâ Pccanha, Modesto Leal, Miguel ·do 
·cnt·vulhu. fr•incn Macbarlo, Bomardo Monll)iro. Francisco Sal
·le~, Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, Alvm~o do. ,Carvalho, Gcue
:.!'n~o · M1irqites, Al'fonso Camargo, Lauro. MüHer, Vida! !\amos; ' 
Fclippri .Sulunidt., Soares dos Santos e Carlos Bat·boila. (34). . . . . . . 

O Sr. Pi'esÍdente'- Responderam á chámada apenas i2 
::it•s. Senadores. Não :ha numero; fica ~diada n votação. · 

,/ 

SOCl EDADE EDITOI\A 
. ' 

!',l : • 

. i· ciÍHI.Hl!;5ÚO da proposiciío rla . Cá.mara,. do~ Deputado~ 
n .. ll:!ii, de i!J23. cunsidea·ando do utilidade publi'ca ·a Socie
rhüln. l~tliln.ra ·da Hislol'il1 . da. Cqlonizaçiío Portuguezr. no 

:Brasil.· .·· . . : . · . · . ' ·-· '. '. 

Enccri·ada c ad.iada a ~votação. 
. , . . " , , , ", . , I . . , . . : . 

' . CON'l'llo\C'I'O .I' AI\,~ A. CONS'l'IIÜCÇ.:\0 .!JO l'lliFJCIO DA (:!,\Mo\11;\ .!lO!! 
·• · . . - · .. .' . DEPUTADO R. . . · · . ~ 

. : :. 2' .• mcllSSiiO . r la llroposiçiio da Can.a;·n do~ Dcpul.atloe 
·n; Hi~. de Hl22. qur app~ova .o contracto colehrado com FJ•an
ci~co ,de As'sis Silva & Cómp., .pelo. Ministcrlo da .lt!Rliça .·c Nc-. 
)~odps Jnteriore.s ,Para. a. c~mstJ·ucçiío r!(} esqueleto, em cimento 
.'ltl'mado. do cdti'Jcio deslmado · ú no,·a ... sédo. da Camarn do~ 
Depu tndos. . · . · ~ · . . ' · 
! '.·. Encenada c· ttriind~ a votaçã-o. . . 

. ' 

. . 
· P\EDt'ro .PAHA· .AcQuJstc.:i.o DK J>nEDICJ 

. ·-.', ·2~ di~cils~no:~lopro,iccto -rlo sdi;~âo n. H!J, do IU22, auto~ 
,rll.UH.ril,l ~o (:\nYet·no a al!t'ir l!ln orcdilo pnt'll n, conHI.l'twçiio ou 
:tf'fJIIISll,'un de nm · pr·üdlO. qfrm d~ ser .offcrr.wlo :\ Tlcpubllca 
\ln l'i!i'.i'l, pnt·a s(•dn .de ~un ll$11\~iio -no·. nio dCl .Janeiro. . 

.,.,: ·Encrit•t•adu c,· arHadn a vtilaçiío. 
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APOSll:i'I'ADOIU.\ )li> .MAO!S'Í'HADOS' ". · .. 
. . ,, " 

· Continuação da 3' diseussão do. projecto do Scnad~ n. u!), 
do l!l22,. cstabA~ece.nrlo as condições a que os magislrauos fc. 
dci·ac~ c do D1strr.cto Federal. se d~vr.m -submetter para os 

. cffeHos da aposentadoria. · · . . ' 
. . Encenada- c adiáda a votação._ · · · -

• 
CU EDITO· PAliA PAllill\IEN'ro AO Sfl, JOÃO :MANDIN I 

3' discussãa, .. da proposição . d!l C~mara ·elos Deputados 
n .. 50; do 11!22, que abre, pelo ·1\fnuslerw da Fazenda o ere. 
_flii.O cFpecial de 52:398$787, para occorrcr ao pagain'cnfo do 
que é devido a João BapLisla 1\fangilli; cm /virtud~ dB senten. 
ça. ,judiciaria. 

Encci'J·ada c._ adiada u vôtação. 
' . 

. 'CREDITO PAR.~. PAGAMENTO DE FORNECIMENTO .. . ' ...... . 

· 2• dis~üssdo da proposiçÍi~ da -Gam~ra dos · Deputàdo~ 
n. 100, de 1922, autorizando_ .o Governo a abrir, .pelo 1\finisl.c~ 
J•ia da ·Guerra, o credito especial de:5:H2$; para- pagamento 
do que -i!. devido a Aphrodisío· Coelho,& 'Comp., por forneci~ 
mantos feitos ao serviço de recrutamento do Estado do' Esr.\i~ 
t•ito·- Santo. • · · · · · · · · · ·· · 

. EncmTada e adiada à 'VotaÇão. · 
' 

'1. . O Sr. Presidente - Nada mais havendo a· tratar, vou lo_. 
vantar .a sessão. - • · · ·. .· . •. · · 
. Dé3igno para ordem :do dia· da sessão de amanhã as FC-

su intes. matet•ias:. . ·.. . ·- · · . · . . · . · · 
· Votação, cm discns;iw uuica, da rcsolu{~ão do· Coi1gi·ei8o 
Nacional, v'étado.· pelo St'. Pz'esidcntc da Republica, concedendo 
Javm·cs Ii empreza que st• constituir pra a-- construcção da Es
trada ([3 FcrJ'O .NorLc d•J Matto Grosso (com parece!' {aVO!'<tvcl 

. _·df!·Commissâo de Pina11ça:v, n; 4.{·,9; de 1922); · - · ' . .. • 
Vol.ação; &n:1 2" ui,;cu~são, da proposição da Cámara ;los 

.. D-epiÍI.u;!o;. n. 1~5, de ~!i:?~, .c~nsidcraudo _de _uLilidadà publica 
a RocieJr.dc .J~dil.or-a da H :.slOt' la da Colou 1zaçuo · Portugucza no 
1-:,·nsil . (t•om parecer{avoravel da Com missão de J11stiça c I.e-
(Ji.~laç{io, .11 . . 12:1, de 11122) ;; · · · · · 
· . · VoLu(:ão, em 2• discussão,' da· Jli'OJlOSi{~iio da Can1at·a <ios· 
J)oputado's n. 154, do ·t:)22, que app1·ova o -coni.I·acto colc!w:vlo 

·com .J!'rrmoisco do Assis Silva & Comp .. · pelo Miaistcrio d~ .J11s~. 
uçn o Nog-ocios Inlerior:c~, _pura n. cointruc\ÜO do csqnel,3h1, cm

·cimento- armado, do echfrcw ·dostmadp ·à nova sédc .-la C-1mara 
· dos Dcpt< l.atlos . ( r.mtr. parecei' favm·avél tia Commissc'i.o de Fi-
·rwnçt.M, n.'·'-1/S, da -19l2.r;. -.. 

y,.il.a~ão, em 2' discnssiiq,'. tio pr•o,iccto do Senado n . .50. riu 
J tl-:?2, autorizando o Govol'llo n nhr·ir um crcclil.o pul'a u ccin" 
sl.l'uc~l\o ou ucquisiuüo do um prodio ufim tlo-:~et• ·orrereciclo a 
ltuiJLrlii rca- .. do Port'I, paL'Il sédo ·do sua legação: no nb \I e .la~-

. \ 
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ueil·n ("(ferecido jJt:la· ()·1111111isstio de Finanças, pm•ccm• n. _fOO, 
.ic /1122); · 

Vlll,lf;iío, cm 3' ditiWtiSiío, do pt·tijeclo do Senado n. ~(), 
de 1022, 'l.';;lalwlcconclo ·.t~ condi\~Õc~ .'U que u~ mug'islrauus 1'1.'
uerncs e do Oisll'icto Federal se devem sulunetler· rparu os ci'
J'eiLo:! da 'upr •cntadot•ir, (com Jllii'M'.'I' da Commissüu de ·itll
fi(•a c Lcf!Ülaçtio, {iJVot·ttvd a ttlllliS e euntl'ario a ott!.•·as das, 
cm•:n.'/1,~ apl·csentaúM, 11 •. f22, de .f922); · 

· Volaçiio, em :J• rJiscu~"ilo, da Jll'opo~it;.ão tia Cuumru dos 
Dcvutado~ n. 5!), d<! ·w:?:?. que nlwe, pelo Ministcrio da l•'u
~.i:ndn. o Cl'('oitlo eo;pecial de 52 ;3\JS$787, par·a occort'Cl' ao pu-· 
gamcnlo do que ti devido u João Baptista Mung·ini, .cm vi!•lotdo. 
dç ~c·nlc·nça ,!tHiiciaria (c"m parecer (av1mwel· da Cummi$sú6 
tk Pi•wn·;a.l, ''· 2ii6, de 'I!J22); . 

' . 
.. Votação, em 2' diseu$são, ·da Jll'oposio;ão ,da Camam •los 
DciJlUlados u. JOO, de 1922, nu Lorizando o Governo a abrir, pelo 
~finisterio da CiitPrt·a, J uf.'dilo.especial de 5:H2$, plll'l! Ji<l~'ll· 
mcnlo do que ol devido a ,\pht•odisio Coelho & Comp., J}O!' fm·- · 
Hecimentos feitos ao sm·vic;o _de t·ect'tl lamento do :J•:slado llLl 
l~SJJirilo Santo ( cum JHil'I!CI?'I' fr.wora'vl!l da Co1wmi.v.viío de 1/i-
ncmçns, n. · :Jiil, tlc 1922) ; · . 

3' ·d;seus~ão da JH'oposi~~ão da · Camat•a dos Depulatlus · 
n. 12.1.\, do HJ22. considerando d·e u til idadl) Jllthl ica a .Ei'~oià de 
Cununct•cio Christovão Cnlombo de Piracicaba (com Jllll'ec•'1' (rt. 
VUI'!tVcl da Couunisscio de Justiça e l-eai.v/Cfçl1o, 'li. :J-18, de /1122); 

3• discu~siio ola Jll'OJJOsiçiio da Carnat•a .. dos Depnla.:lé .. s . 
n. 1 H, ele 1!!22, cleclaranclo de utilhlade publica u Academia 
Cotnmot•cial (M·Cl'Cilrio,, dn S. Panlo (eom parecer favol'ltvel 
tia Commis.vtio tltJ Justi(~!l I! Leaislrc('ÍÍIJ, n. :J.ffJ,· ile 192~;.; · . 

3' :Ji~cns~iio'J da pt•opr1Si~ão dà Camat•a · dos Deputados 
n. 143, de' 1922, declarando do utilidade publica u Associação 
'elos J~nwreg·adol8 do Comnwrcio do--S. ·.Paulo (com pm·ccm• /tt• 
VUI'tiVCl d11 Comm.i.v.vlio til! Justiça e LC(Ii.vltc(~tio, n. :JiiQ, de .19!2) ; 

3" discussão ola proposicão da Gamara dos Úcutudos 
:;, ·157, de 1922. ct'Hando o log11t' do nscrivão criminal no ,iuiw 
fod(>.ral dos J<:stadns de! S.· Paul·o, Minas Ül!l'U·es, Bnhia, PG!'• 
JHllllbuco, 1\io do .Janr.it·o. Pm·ú o Ceat'IÍ c> dando outt·as provi-: 
c!cnciall (-com !lilrcce1•e.v favoi'U'IJds da.v CommiA·sõe.v tlc LIJoü·-
/a(iliu e de Fintmra.v, 11. 371, lle 1922) ;· · 

S·' di,;cus~ilo da pr~oposiçiío 'da l':amat•a dos Dcpufa..l"s 
n. 86, de 1922, auti•rizar.do a ahcl'i.ura dos· cr·cditos csp.)eines 
rll' 13 :28!1$ e 6 :2:15$!!20,. para pagamento de despe1.i1~, llttl 
1!J20, con) aliniont.ação o rottpas do Hospital do S. Sulia•U:to 
:r•om ll(ti't'cer (woo·rat•el tia Oommi.v.vão tlc! Fiucmça.v; n. :19.1, •lo 
~91·)~ ' . ' 

3" discrrssfL'' tlà proposi\~ãó da. pum ara dos :Qcpulatlr'•S ' 
11. 13-1, de 19~2. rixando- o'.m dor.e ó'numcro.lle acndcmicos in
tPrnos do H os pi ln I Cf\nlt·al do Exercito o dando ontr·as. pro
vid~ncins (oom jJw•criJr (avoravel da Comm.i.v.vcio rle FiiiWIÇIIS, 
u. 367, de 1922); . · · · · --~ . · 

3' discus~üt'i da pt•npo~iclio . da Cama!'!\ dos Dcouta.1u~ 
n. 259, ele 1!121, croandd um Consolho do ·JusLiflcacüo pnra 
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os officiar.s do Exerci lo r. da Ar·mada, lJuando accusntlo;;, offi
cialmenf.n 011 pela impr·cnsn, :.!e· haverem prncedido inc.or•t•e
ctamcnto n•J desempenho de wus cargos (•11 cnmmissões (com 
;j:w•ecer {al.'t•rrtPcl da Crnnm:is8tio dr: Marinha r. Guerra, n. 3/(1, 
tle 1922); 

a• discussiío da proposiÇão du1 Camara ;J.Js Deputadoa 
n. 21, de 192:t, fixando a quota de fiscalização de bancos ou 

. casas bancarias (COI/I prt.reCI!I' {IIVOI'al!cl a 0fllll11/.i.~.~tl() de Fi-
tlai!Ça~. 11, ~2.f, ele -11122); . . • · 

a• discmsão da pr·op!l.~iciio da Gamara dos Deputado~ 
n. 102, de 192:t, que abre, pr!lo Minisltlrio da F'Btlenda, o ore
dilo especial do !J :GfJ0~2!Jl, par·n ow.HTet· no pagamento do 
que li devido ao Dt· .. Augusto lladdock Lobo e oull'Os, cm vir·· 
tude .do sent~n~a judiciaria (com pai'IJr:ef ·rtwm•at•et ela Com
missllo de Fman~Ct.l, n. :J27, de 1922); 

a• di8CU~Siío Ul\ )li'Oposicão da Camara dos. Depntadoll 
n. U6, !le 1922, (Jllll abre, pelo i\linisterio da l'azcnda, ·O cre
dito especial de 68:728$192, par·a pagamento do que é devido 
ao ·hnc.hare I · FausJo Pàc•heco .r orduo, cm vit•tude· de sent~>nça 
judiciaria (c01n pareccl'{trVol'avcl da Com.mis.~áo de Finança.~. 
n 83(), de 19!1); . 

a• discussão ela proposição da Camara dos Deputado~ 
n. •taa, de 1922, que abre, pelo 1\Iini.~terio da J?azenda, o cre· 
dito especial de 4 :•t 68$875, para occol'Í'cl' ao pagumcnto de~ 
vido a Alfredo Hyppolif.o Eatruc, em vlrlude de sentcncu ju. 
dicinria (com parecei· (avm·aiJel d,t IJommisstir.; de -Fillauça~, 
11. :122, de /922); 
· · ai discussão do .projecto . do Senado n. 38, :de 1922, 
oulorizundo o Gonwno · a ubrir n cr•edilo especial do 
120:000$, para, com o auxilio de 80 :oooe, fornecid;ts ;;elo 
governo·. do Estacló r! c 1\Iallo Gro.~so, mandar cou~truií• ·uma 
linha telegraphica da esl.nljiíO rio Sãn r.ouren~.Ll iÍ villa de 
Santa Ril.a do Arnsnayu, no Jirnit.c com o de Gorn:r. ... (cour pa
recei' (av~raver da Com.miw7o tle J'inança1, r. .. -~li.•, de 1932): 

3• discus~rto ria . PI'OpMi(:lio ria C:Ímara cclos Depnlat\11.~ 
n. H2, .do 1922, concedendo.{~ v luva do ex-Senador• Joaqmm 
RibciJ'o Goncalvcs a pen;,ão men.~al de .\00$,- com rovers!io ós 
suas filhas ~oltcirn~. no oa~o do morte (com. Jlat·ecer fat•oravcl 
ela· CMf-misstio de Fin!IIJ(!tt.Y, n. :{0.1, ele /922); 

.3• discu,;silo ria Jli'OJ1n8iCfio da · Camam dos Depntailos 
n. 140, ele 1922, (JIIC aulor·iza o Governo n abrir, peló l\linis
terlt1 ria .Justicn c Negocios Tntcr•iilrc~. um crodito' de 200.:000$, 
r•ara oonst.rucclio ·da filial do Instituto Oswaldo Cruz, no Ma
ranhão, e rl!~pomlo sobro n execneiio da lei. n. 4. 381 A, do 
f 022 (com. ]Jm•ecel' [av.o,•a·,ct da Commissrio de Fhran~as, lllt· 
mm·t•. :um. d•.! _1922) ; , 

s• disr,ns~i'lo rla J11'1l[)08i(:ão 1!:1 Camara rios Dopntallo., 
n .. 101; rln 1922, qtle aure, pelo 1\lh]i~l.orio da Faze111Jn, o ct·c
diln o;;pecinl de !1:5lri$2!l!l. pnrn pagamento do que t'• rlevirlo 
a f)omt'lrio de Soma Trixeirn, rm virtnd.:J de Setllcnl\:t ,iwH
c'lnrill (rom 1lr.I'Oci!r fn'Vo1·m•r.1 dn Cmnm·i.~stio tltl Fillti.W•'·~ .• 
n. 8~!6, li c 19!2) ; , · 
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31 discussão da proposição da .Camara dos Deputados 
n .. ·4.9, do 11922, . relc'!:ando !da ·pJ•escr,ipclio_ em que cah,iram 
os baldos das· subvençoes votada•, fHl) t913 e 1:>14; para a Fa

-·ouloartê dp Dil•cllo f'lo Recife (com parecer da C~m.mlssãv l~fJ 
. ·ti'inanrns )'avorat•r~l â proposi~ã~ c' ás emendas ·npl•escnlatlti.l 

pelo 81•, Jrineu Mnclwlv, n. :157, r.le .19~:.)); .. . 
' ' . 3" · discussão. dà proposiéão da Gamara dos Deputados' 
'n. 1:H, de)!l22, qu.e concede ít Universidade do Rio 9o Jan2iro, · 
·n subvencuo cs.pec!lll o annual· de 50:000$ para a Jundacao o 
manut.enciio de um Instituto :Franco-BrasiÍCJro de alt.11 cnlf,urll 
8Cionf,ifica o lit.toraria (oorn pareceres [aVOI'al'e·is .dar Cmn- · 
·nt:i.vsr1es de Jnstl'ticção,Publica e de Finanças, n. 389, de 1.922):; 
. a• discussã~ da vroposicÍío da Camnra . dos' Dcpularlti8 

.n, ·151, rio 1922, aulorJzandó o GovernQ a· abril•, pelo•Minisl.e
rio ria Fazenda, um erodif.o' na import.anoia do 150 :.ooo•. para 
pagafi\ento do que é dçvido ao Dr, 'Valen~im Anlt;Jnip da ll~~ 

· cha BJI.f.epcourt (com c,a.1•ecer f~v?ravel da C~mrn1~sao fia Ft
. nanr.as1 '/1,.• .98j, de -192,.), , . . . . . . . . . , 

- 3' disc.ussão da proposição dá Camara ~os Dcpularloà 
·n: 1!12, de f922, auto!'lZando o (3ovcrnC) .a abrir,. pelo· Minisl.e
rio •rJa · Yinção e Obras }lublicás; o. credito especial de, rúj~ 
97 :!150$270; pam occorrer no· pa~·amenl.o devido aos empre-
gados da Adminisl.raçi\o .do§ Corrlll!=IS do Maraúliílo (córn:pm·eS 
f:Cr (av(JraiJel da_ Ço.mnFs~ao de ,F:ma7Jças,. n •. 905, .de.,/922); 

... 3" :ctisimásão da· ,proposição da Camara dos Depu lados ... 
n' •. 137, de f922, autorizando o Governo ·a.abrir, pelo··Minist.e• 
rio da JusLica· .. e Negocios. Interiores;· o· credit.o · espeoiab :do 
ü9: 72!1$880, . para I iquidaci'io . da divida da Uniiío· com Lcon 

. HirRck, pro'vcnicnle da .occupacão rOI\ forcas. do. Exercito e ... 
Prr.feitm·a do Acre, de um fmmovc de sua pt•opricdado, sito 
om: Rio ·Branco, Tcrmorio do Acre (com parecei• (avoravel da 
Commi,v.vtío de Finança.v,. n. 397, .de 1922); · · ·· .· "·· ~ ·· 
· . 3" · rliscussiio da:~·pt;oposiclio 'da Camaril dos'''béput.ados 

. n .. 97, do 1922, que abre, pelo Minist.orio da Agricult.u'ra, Jn .. 
dust.rJá e Commercio; .o m•cdito especial 'de 4 :200$, ouro, para 
pagalllcnl.o· do· premio de viagem co!!l'criQO • !\"Israel' Pinlu!iró. 
rla SJ!va;. ox-alumno ·da Escola de·· Mmas do.·Ouro -Pt•olo (com 
wirecer fnmii'I!VCl ·da Com.mi.Y$lÍO de F-inant:(ls, n; 28:1, de _,_ 
192~):, - ·. -:: '.• .·' : .··.· .. '·< •, .;- ... 
: · . Conl.inuncão da :fliscussão, unicn. rio 1Jéto do Profoit.o do 
Oisl.ricl o .l!'ed(lt'aJ· n ... 15,. r) o . 1922, , ;í rósohwiio. do Coõsollló 
Municipal exonm:nndo da. t:osponsabi,lidado ·. r( o oxl1'a\'iO .· da 
quanf,ia do 3:773$180, prahcado, cm outubro fio 1918, )lnr um 
guarna .qt,~o foi domiU.iflo, o ago!lf.e o o escri\:iío qa Pt•cfçi-
turn do dJsl.rJclo rle Ira;JIÍ· (com pm•ece1• cont.r·a·rw ela Com.nus:.: 
.vão ilc Const.ilu.içãn .e t'QtO cm .. ~r:parndo do Sr. :Lopes Gonçal-" 
'IJfM1' n, .297) ;.·· .•i· ,.·:... ,.·. ,.,,·!.·, ·. :. ;,;.1 

· 3' d iscussiío fia_ proposição ·ria Climarll. ;. ~dos Deputai! o~, 
Jl, 120, fie ·f!l22, •aul.orizanrld o.•GovoJ•no a abrir, pelo Minis.o 
t.erio fia ,Jusl.i(:n o Nogacjos Jnlcrim•cs, o m•efl.ito · ospccial, riA' 
930$, pura· nçr.~r'l'et' .. ao pagal,llonl:il ria ;P0~1são . conccdirln 
ao s·uarda e1Vtl ·qc· 1' .c lasso ·Augusl.o Moro1ra:. dn Fonsocn ·. 
(r:om, jm?·ecer· fm!OJ'a1Jf!/: da Com.m-isstio ·· df! · Fhln11ças, n. '31!ifí 
r/rl· 1.'!22) : ·.. ·· · . · . · · · . · . ' 

3•- r!i'~cu'ssfio da iJroóosi~iío "cin éa~ara elos. Depul.aà6s;' 
n. W3, de .1922,' que· abro, peCo Ministcrio da. Fazenda; um: 
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ct•odilo especial nn iritpt.wlancin do 42 :ül0$71~1 pnt·n pngn-' 
R]O!llo. n J,ui~, Mcit•ollos Vinnna, em viJ·Iudo de sonl:nn~n Ju
rhctnl'la . (oom fltll't!CfJP (rwnm1wl ria. Cmnmi.vsiío ria Finml(•ll.v . 
n. :128, rle '1.92:!) ; 1 · . . • 

·' . •a• rliscu~slío rln Pl'opo~iciío, rln·Cnmún: dos. DopnlnrlfJR, 
n •. U!I, ·fio .1922,. nulnl'i1.ntlflo o Pt•r.sidentc dn · Ropuhlicn n. 
nbt•u•, .poJo Mlnisl.ci·io ria Jusl.icn o Ncgocios Inlot•im·os, o Cl'l'
rll!o· rio 80:000$,' supplcmonlal' li'. \'IJJ'bn 30\ do a•·l.; .2", tln· 
t
1
ot n. 4.5.55, Tló .10 agoslo .r.lc, .f922 (com. pnrocm• fmmrnJ•el 

r. 11 Commissri,n rle Finm1ças, 11. H7, rle -1922): · . · . . 
. a• rlispussiío da proposi~iío da Camara. dos Doputarlos, 

n,. .1 j5 .), ~o .1 !122, ,mandando con~id~J'al' validos, para o rxo1·~ 
. c1c1o rln.lwnl'rssi'io om lot:lo n.IOI'I'IIOI'JO da Ropubltcn os diplo
mns con·~rido~ .rwln Escoln dA. O~m!l f!lgin . o Phnrm"cin rio: 
Ullllo Hot•1zonto o pcln Escoln Bl'astleu•a.· do Orlonlol()glll, com, 
~Mo nos ln· Capil.nl · (Coril lllll'ecer · fm!OI'III!C.l da "Coniinis.vtio de, 
fll.v/1'1/.CÇtio l'nblica, 11. .fOI, · tle 1922) ; ' . ,. . . . 

; : a• rlillcussfio ·ria [ll'(l[lORicilo rln Carnal•a' dos .Dopu.l.ndoR,, 
n. .1110, rio of ~2.2.' a~torlznnrlo o · Pt•csirlcnl c. dn· 1\opuhl icn a, 
nht'lr, poJo Mm1slcr10 da ~'azrnrla, o crorhlo esprclnl .. rio· 
20 :24!1,, pnt•a o pngamonlo '·rio nugmcnlo de .nJugue Jlns pro-· 
rlios em que funccionn a Alfandega rio Pololns, rel'crllnlc nos 

"oxot•cicios rle iiH 4 ·nt.ó o rio 1922· (cmw pa1•ecm• (rpwí'mwl da 
Comm.isstio ·de Pi"'iínça.v, n. 3:19, ile .11!22) ; · 

3• discussão rln pt•oJiosiciío da Carnnra rios Dcpul.ndm1, 
.n. 79, de 1922, que abt•c; JlÓio Minislorio 'da F'azímda, o cre
dil.o cspocial do 127 :51l4$5tü, para pagumrmlo .dr. alugur.is de 
dous nrmazons alugarlns á Alfàndega do Porfo Alt'gro, do ER
i.ado do ·JUo. Grande do. Sul I com pm•aci!J' {m!m'fl .. t.'cl da .Com-
rn:i.wio de FinançaN, 11; · 260, i/e 1922) : . · ' · 

3' discussão dn proposição dn Gamara rios Dcpul.nrlos, 
n, ~5, do. 1922, quo abre, .Jiolo í\lin.isl.crio dn. Fnzonrl!l·; tpn: 
ct•crltlo nspocial do .\ :40UI. pat•n pagnmonlo n José NJColao, 

. nm vit·ludo do srmlonca ,iudicia!'in (com pa~·ece1• fmmra"el d11 
t'mnm.i.vsão ria Finanç11.v, n. 27-f, rle 1922) : 

·2· · discussrto ;da Pl;oposiciio · da Cnmarli doii · DcpulndnR 
n. 89, 'de 1022, quo. nlwo, · polo Minisl ~rio da Guerra, .os cri>cli
lns .rlc 35·1 :3~1:1.11!0 o rlo ·21!:062;1;-HO, PRJ'R pngnnwnlo tio sm•
vicos, foilos. no· Arsenal do Guot•t•a o no quarf.cl rir ·a· I'l:lg.imento · 
rll' ·infnnlarin (com.pa!•eceJ• fn·vol•nvcl ria Commissão de Fipan .. 
ças, n. 28.7, de 1922): ·· · · · ·· .. , . . . 

. : 2& discussi\o · dn ·)woposiciío da · Cumara dos .· Dopulnrlo~· 
n, 251!, ·,do 1922, nul.ol'izando o Govm•no a f~zor n quem mn, 

· lhoros vimlagens ofl'm·ccm• .concossi'ío pat•n a consl.rucclíQ (lo 
uma ponl.n· Jignndo o · Dlslt~iclo ·.Fcrlc,t'lll 1\ cidado: de Nicl h oro~·; 
scm'J'avoros· ospeciaes e som onus paJ'Il o Thosouro (cmn ·l>m·n~ 
'cer da Cnmmls.ção r/r? Oh1•n,ç· l'nbl/r.11,ç n(fererr?nd(l emenr/11, nu.;. 

1/ICI'O .1(0; fie ]922) ; . . . . . , · ; , 
· Discussão unicn rio Yt\l.o. n. 1ilR, !lo 1!122. rio. Pi·cfoilo rlt) 

Dislriclo FNim·al ;\ t•oilolul)iío rio Cnnsr.lho MuniciJlnJ· nulo'ri
Rnntlo o Prn1'oiln anuxililll' com a imput•luncin rio 10:000$000 
n ·imJll't'Ssilo rln "Aihum dos Esl.nrlos TJnidoR dn Rl'nAil" I com 
71111•ecm• .conll•m•io ria ·Corrimisstio de CmMiilni(•tlo, 11 •• 122, tlc 
1.922): . - ' .. ' . . . 

·!l• rli~!niS~iio rln Jli'Opositliío da r.nmnra rios· ntopulnrlos 
n. 1-Hi, de' 1!122, nul'nJ·i~{IIHlo ·n nlll'l'llll'll dn I'.J'(•tlilo l'SJ1L'Oi!\l 
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de 59G$129 para occorrcr no pagamento devido ao guarda ·civil 
aposentado, Antonio José .Fernandes Filho,. da pensão a quo 
tem direito no corrente anno (com 1Ja1'ece1' favo1•avel da Com-· 
misscio de Finanças, n. H6, de .UJ22); . · · 

· Discussão unica do v é lo do ·Prefeito do Districto Fedm•nl 
n. f13 de 1922, á resolução do COJ!Selho Municipal que aulo
l'ÍZa mandar contar, para todos os effeitos, ú protessora adjun.;.. 
ela, D. Mercedes de Carvalho; tempo do serviço que menciona 
,(com parece!' contl•m•io da Commissão de Constituição c decla-· ·, 
?'(IÇiio de voto do Sr,. Lop.es Gonçalves, n. 406, de -1922); . · · · 
· · 2' discussão do projecto' elo Senado n, 84, de · 1922, auto
rizando o Governo a alirir um credito na imporlancin do 
27:130$ Jllll'a aU.cnder 110 pag11mento do que é devido a divor-

. sos offíc111es do Exercito que serviram na ·comp11nhia Regional 
de Acre, 'do gratificações a que tcem direito (of{erecido pela 
Onnmissão de Finanças, parecer· n. 354; de. 1922); . 

2' discussão .da . proposi~ão da Cam11ra dos Deputados 
n. 37, de 1921, que .decreta o Codigo 'do P1•occsso C1•iminal do 
Distl:icto Fcd~ral jcom. parecer favormJel . da Cmnmissão de. 
J11stwa e Leo1.~/açao, n. 891 A, de. 1922)., . · , · 

t.evanta-se a sessão ás 16 horas c 10 mi~utos, 

IH' SESS.\0, EM 2i DE DEZEMBRO DE 1022 
'' 

' 

11RESID!lNCIA IiOS BnR, . Á. ti?.F.RF.IJO, VICll-PRllSIDF.NTE, FJ AUIIIA~. 
NI::VER, 1° Allf!Rf.1'ARIO . 

A's i3 l/2 ho.m.;; nbr.~-sn a Re~súo, n qno ·concorrem o~ 
Sr•s, · A .. A?.ercdo, · Abrli11~ Nev11s,. Hcrmtmcgildo do Morfw~. 
1\fünponon 1\!art ins, Silverio Nery, I.opes Goncalves, Lnnro s~~
dré, .Tust1~ Chcrmont; Judio do Jlrnsil, Goélofrcilo Vianna, ,Jn:.:~ 
Euzohio, . Costa Rodrigueg, :roüo 'fhómé, Bonjnmin B11rros·.1, · 
Eloy de Sonzn, ,João Lyr·a, ·'fobia~ 1\lont.ciro; Antonio 1\lns~n. 

· Manoel Dorbn, Rosa c Silva. Enzobio de Andrade; Araujo 
·(lóo~. Goncnlo Rollombci·g, Siqueira rl•l· Menezes, Bernar·dino 
Monteil•o, .Teronymo Monfoirn, l\larcilio do Lace~da, . Nilo 
Pecnnha, Mode8IO Leal, .. Paulo de Fronf.in,. Snmpnw Corrtn. 

· Jrincu Machado, Bornardo: Montoiro, Adol(lhri Gorrlo, Alfi'Cifi.; 
Ellis, Alvaro 1fo ÜII!'Vallln, Luiz Ado)pho, .Josll Miu•tinhq, lla-· 
mos Caindo, Olognrio Pinto, Carlos Cnvnlcanf.i, Gonoroso 111nr,· 
rrue~. Affon~n Camnt'A'O, Laul'n Miiller·; Vida! Rantns, Fclrppo 
,Schrnidt., Snar·r~ doq ~nnlns r. Cm·lo~ Barbosa' (47), . 
. Drix::u;1 d~ rompar~cm• rom . ~~~~~~n :iu~l ificn1ln ns Sr':. 
Jl,ntonino Fr·,,ir'r., Vr.nnnrin Nl'ivn, Oarncir•o dn Cui1hn, Antoni.1 
1\fonh:, 1\loniz Sodr11, Rny Dnt•hosn, Miguel llo .f!nrvnlhn, Fran· 
cisco Sal!~., e Vespueio ri~~ Ahr·r.u (fi), .. , 

E' lida, po-sta Pll1 ·ri iscmsüo, o som dobnt.e, approvada a 
act11 da sc.~;,ão u.ntr.rior, 
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O S•:. i" Secretario Mt conta elo seguinte 

EXPEJ)IE!\~rE 
Offieios: 
Do Sr. 1 .. Secretario da Càmarn dos Depu factoR remrl· 

tendo ns seguintes 

I>UOI'OSICÕES 

N. 188 - i!l22 

' (E.~rn Jli'OJlMiçtio, fimando ·a rltm;e:a. !lo Ministe1•io dfl, Fa-
:;emla, t'l'lil]mlllicadll a seou.il• cnm. () 1uv:cc1!1' 11. ~27.) 

N. 180 - 102.2 

O CongressQ Nacional resolve: . 
Art .. 'i•. l~ica errada· rm cada um dns cmprnza~ dr. esl.rnrlns · 

rio rorro cxislcnl.és no paiz. uma caixa rle :iposenl.nrloria c Jllln .. 
sõcs para os t~rspocf.ivos rmpt•egados. · . ·· 

Art.. 2". São. considerados cmpt•cgados, para os fins da 
presento lri, não só .os que prestarem os seus servi~os mo
rlianl.o ordenado mensal, ·Como os operat•ios di'arisl.as, rio qnal
qtwt~ natureza, ·que exücutem serviços do cat•nc!ct• permnnenlr. · 
· Pat•agrapho unico. Conslrleram-se ümprrgados ou opera
rios permanentes os que lenham inais do seis mrzcs de servi- . 
ros cont.inuos cm uma mesma emprczn. . . 

Art.. :1". Formarão os fundos da Caixa n que SI' rf'rerr fl 
nrt. 1•: • 

a) umli conl.ribuieiio mensal dos empregados, cort•rspon
clm'ite a 3 o/c dos· J'espr.elivos véncimonlos; b) uma contt•ihui
(:iio nnnunl ria cmpt•eza. cot•t·e~pondrml.e a 1 o/c rir sua rr.nrla 
bruta; c) a sommn ·qun prorluzir um augmr.nl.o dCJ 1 1[2 % 
soht•c as tarifas ela esl.rarla de fel'l'o; tl) as inl))orlancias rins 
,joias paga~ pelos mnpregàrlos na data' da crracão ria Caixa r 
polos admill idos postoriot~ment(', equivalentes a um mez rir. 
vnncinwutos e pagas rm 24 prr,slaçõcs mímsnos; e.) ns imllot~-
1 nnciaH pagas pelos cmtwegados cort•cspondentes 1\ ri irl'l'l'rnca 

~ . no Jlrihleiro mez de vencimentos, pagas tambom om 24 pres-
t.acues nwnsaes; f) o i.mpot•te das sommas pagns a mniot• e niio 
J'I'Clamndns pelo publtco dentro rio prazo cjr. um nnno; o) . as 
muiiM que nll.injnm o publico ou o pessoal: 11) ns vrrhns 
~oh ruhriea rlc venrla de papel velho c vat•t•cdums; i) os rlo
nnf.ivos r lügados feitos ti Caixa: j) os juros dos fundos ar
cumulados. · 

Arl.. ~·. As omprozas ferro~vinrias são obrigarias a razrt• 
os rlescontos rlclnminados no arL 3•, loiras n, tl r e nos sala
rios rlf' sr.u~ rmpregnclos, deposit.nndo-os mensalment fl, hrm 
romo as impot•lnncias rllsulf.an(r.s rins rendas crr.ndns nas lrl
lt•ns c, ;i, (I r h rio nwsmo artigo, rm hnnco rscolhido pnla nrl
minisl.raeiio rln Caixa, sem rlrrlucciio dr. qunlqurr· pal•cr.lln. 

'Arf .. ú". As l'mprrzn~ rrrt·o-vinJ•ias r.nt.t'arão nwn~nlmrnlr. 
pnt•a a Caixn, pm• conta 'rln conlrihuieão o~tnbrlecirln nn lrliJ'fl 
11 .• do· n l't . 3", c~m mnn sommn l'qu ivn lenl n qun pl'nrluz i J' n 
rlesconlo determmnrlo nn lrllt•a a do mrsmo nl'lig·o. Vrril'icnrln 
annunlmente quanto produziu a renda bt•ul.u du cslrndu en- · 
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traJ·.l· esta com a dift'orcnça si q. resultado alca~!"ado _pela 
quota de 1 .% for int'erio,r ao desconto nos venCimep.!J!s ilo 
pessoal. Em caso contrario,. a emt~reza nada terá direito a 
haver da Caixa, não sendo a'ctmissi.vel, em caso algum que 
a conl.ribu i cão da cmpJ•rzn se .ia menor que a do sou pos~oal • 

. · Ar I .. ll". Os fundos c ns rendas que se obtenham por meio 
rlosl a lei serão de exclusiva pt•opriedade da· Caixa c so dcsl.i-
narão aos fins nella determinados. .· 

Erri nenhum caso e sob pretexto algum. poderão esses 
fundos ser empregados em outros fins,. sendo nullos os actos 
que isso determinarem; sem pre.iuizo das responsabilidadi)S 
om que incorreram os administradores ela Caixa .. • . 

AI•I.. 7". Todos os fundos da· caixa ficarão rh•posilndos em 
-co111a especial dl'l Banco, escolhido do ac~ô.rdo cpm ~ art. 4•; 
salvo as sommas que o,Conselho de·J\dmmJsl.racao f1xat• como 
inrlispensnveis para os pagamentos correntes, c serão appli.; 
cmlos, com prévia resolução do Conselho · de Adminislrnciio 
pat•a cada caso na acquisiciio de f.il.ulos .de renda nacional ou 
osladunl, ou que .tenham a garantia ela Nnciío ou dos. Estados. 

Pai•agrapho unico. ,Nõo soriio adquiridos títulos de Es
tado que tenha em atrn~o .o _pagamento dil suas .dividas. 

· .. Art. s•. Os bens do que trata a presento lei. niío siio su .. 
JOtln.l a nonhora ou embargo de qualqner natureza. · · · .. 

, At•L 9". Os empregados. ferro~viarios,· á que so .rofot•e· o 
aJ•f., 2• desta ,lei,· que tenham contribuído p:wn os fundos da 
Caixn com os descontos referidos no art. 3•, leU.z•a a; tot•iio di-· 
r•!.il.o: · , · . ·.· · ·. · . . . . 

1', a soccnrros .m~d.icos cih iia~os' d_e d'oonca cm sua possoÍI 
nu pessoa de suafan11ha, que luitnte sob o mesmo loclo o sob 
a mesma economia; · , · · ·. · 
· · 2•, a medicamentos ·obtidos • por proco r.special· determi
nado pelo Conselho de Administra~úo; 

, a•, a aposentadoria;. . . ' . ' 
· . 4•, a pensfio pura seus ·herdo iro~ em caso de morte: · .. 

A·rf,, 10. A ru9osont.urlnria sP.rtl n't•di·nnrin ou pOJ' invalidil?.. 
· Art. H. A importnncia da npol'entadoria "nrdinaria t~o 
calculará poln módia dos sala rios· percebidos. dUI'tu'ilê ·os. ulf.h 
mos cinco annos-de sorvico, e será regulada do soguinlo. mod(r: 

1•, até 100$ rio salario; 90/100; '. · · · 
2•, salario entre fOO$ e 300$, · 90$ mais 75/100 rla · diffo-

rllnca mll.re tllt$ o 300$000; · •·. . ... · ·. . .. · 

I 
3~. salario de ·mais do 300$ até 1:000$; 250$ -mais 70/fOO 

1 a !liffercncn entro son o i :000$000· · .. · · · · · .. 
• 4•, salario de mais do :1 :000$ . ali 2 :000.$; 250$. o mais> · 

!la/100 !la rl.iffm•cnca. eni.I'n 31)$ n. n impot·tancia de.2:000$00; 

f 
· G~. salnr10 do ma1s c!e 2 :000$;, 250$ o .mais '60/100, ria dif-· 

oroncll .entre 301$ ll.a Jmp!_lrf.ancm. do sala rio, · ' . 
Art. 12 . .A aposcntarlm•m ordinaria do que 11\ala o· arf.jgo 

nnleoodonlo ,compele: n) comple.la no cmpr,cgado ou operai• i o 
que tenha pr~sfarln, pelo menos, 30 nnnos do:sot'\'ico e lenha· 

'50 nnnos ~lo Hlarlr.; b l com 25 %. de· r(lduêclio ao emprilgnrln 
ou. np~rar~o que lenha. pmslado ·30 annos · !le scrvicn, tenha 
nwno~ rln aO nnn(ls do Hladr: cl.. cnm f,nnt.os trinta avos qnrin
tos fnt•r.m. os nnno~ rlc serviço nlé o. mnximo ile 30, no rm-
tpre1gndo ou nnr.rnr10 que: tnnrln 60 ou~mnis· annos rir idnrlc, 
on 1a Pl'l'slnrlo 25 ou ma1s até 30 annos do servicn. · .. 

Art ... 13. A aposcntndo!'ia por invalidez . compete doitlro. 
rln~ cnndt~õe~ do ~ri:, 11,. no omp!'cgado que, rlepois rlc to an~: 
nos elo scrv1ço, !<ir rleclnrado physicn ou inlnlloolunlmr.nt.e 
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hnpossibilitallo. de continuar no cxcrcicio do. emprego, ou de 
outro compatível com a sua actividade habitual ou prepnro 
intelleetual; · . . . . • • · 

AI' L '14. A aposentadoria por invali~ez nuo. ;set•á conce-
rliila: sem previ o exame do medico. ou mediCas dr.s.Ignndos: pela 
aciminisl.raçii'o da caixa, cm que .. se comprove a mcapacHJado 
nllcgacln, i'ic!\ndo salvo á ndminist.raçíio proceder a quncsqner 
out.rns ··avot•iguaçõos que . .iulgar convenientes. 
· ArL · 15; Nos casos .do accidcnfc do que resultar para. o 
cmprogarlo lncapncidadc total pormilncn'tc, terá cllc- dit;cilo. :i 
aposent.acloria. qualquer quo sc,ia o. se!J temp9 de so.~:vit.:o. .. 

Parngrapho unico. Quando . a mcapaci~nrle lu I' pcrma~ 
ncnlc e· pal'Cinl, a import.ancia da aposentadoria sor:~ calculal!n 
na pvoporção est.nbelocida. pola. t.abelln annex:J, no. regulnmcnl o 
baixado com o decreto n. 13,498, ele 12. de março rl(l Hl1l1. · 
. Art .. 10. Nos .casos· de accidcntc de que rcsuHai' para o 

empregado. incapacidade tcmporar.ia, tot.al ou. parcial, rece
berá o mesmo da caixa a .indcmnizacüo estabelecida pela tei 
n; 3.724, do .15 de. janeiro de 1919. · . . , · · 

· Arf..: 1:7 •. Não· so concqderií .. aposentadoria, cm nenhum 
caso; por invalidez, aos .que a requeiram rte~ois de ter deixado 
o serviço dn respectiva cmprezn. ·. . · · ··: - · . 
· ·. Art .. 1R. Os empregados ·ou operarias que forem declnt•n;. 
dos dispcns~rlos,. pm· serel)1 prc~cind!ve.is os seus· ~m·viços. 
ou · por" niot.Ivo• rle econom1a, terl(o dn·eilo rio cont.muar a 
ctmt.rlbuir para a cajxa; · si t.iverem mais. de·. cinco· .nnnos do 

· serviço· ou a· receber as impoi•làncias com que para e !la•- en-
. trnram; · · · · · · . · · . . · · .. , 

·· . ·A ri.. 19. A~ aposentadm;ias pni• i]JValidez sot•üo concerlidas. 
cm caracter provisorio e ficarão sujeitas a revisão. . .· · 
. ·.Art. 20. ·.o dit•oito do pedil' aposentadoria orrlinnria se 

. cxt1nguc quando se complolai·em cinc9 nnnos do. sabida do 
. emnregado . nu onerar i o · da respectiva .cm preza. . . . .. 

. .Art. 2L A a:posontadorin 11 vitalícia \l ó direito .a "QC·rce
bcl-a só se pordo por causas cxpt•essas ncst.a lei .. 

Art ... · 22. O aposrmt.ado' poi' · incnpacidade pel'mnncnl.e o 
pai~cial, cu,ios serviços ·lcnhám sido utilizados em outro em· 

· prego, perceberá, ·além do salat~io, a ft•accüo,'da aposentadoria,' 
rwrlinaria: sor-lhe-ha ·concedi-ria. nposcnt.adoria . definitivn; 
igual ao total da ot•dinaria que corresponda ao- snlario do scti' 
novo emprego, ·mais a . .fracçtw: ria aposen tarlori a pni• inval irlc·z 
que · t~nha · pcl'Cebido. .. · . · . . . 

Art., )!3. Para o~ offoitos da apo.~entndoria só se levarão 
. om. conta. os sc.ii'Vicõs · r.l'l'oct i vos, ai nela que não sejam cont.i- · 
nu os, dlll'n!lle o num1~ro de unn,ns rcquc.l'HIO· c PI'osl a·rlos numa 
ou r.m mais de .uma .cmpreza lci'I'OYtarm. . · .. · . 
. · Quando. a rcmunci·nçilo. elo ll'abalho fyr pnga por dia, cnl
cular-sc-ha um- anno do sct•vico pai'U onda 250 rlias de' scrvico 

·offcctivo c si 'tiver sido. Pól' hora se cliviclir;\ por oito o nu-
mm·o do hol'as. pm•ii r.stnhclrcnr .o numero rir rhas (ln. II;aballw · 
crrectjyó. . ' . . . . . . 

A!'t. 24. A .t'r!)cçiio qué no prazo lot.al do antiguidnrle ex-. 
ccrlnt• dr. seis· ~12ezcs srw~ enlc_ulai]a pnr :um anno inteiro, . 
-~. ;\r!:. '.?ii, Na o noclnrao set~ apnsr.n I nelas os qno fot·çm rlrs
tii.utdos rlos, ~r~1s lng·ni'[)S pDi': n1l\0 dt~scmpr.nho (lo· seu.~ dovc,
ro~ no cxct·cicio rins seus cargos. A ellcs serão, porém, rest.i-
ftwlns ns conll'ilmicõcs cor:n qu~ entraram. · . 

Art .. 2C.. No c,uso ele Jallecmwnto rio empregado aposon~, 
Indo on dD ncUvo qun contnr mais elo '10 nnnos rlll servir;os 
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efreetivos nas respectivas ~mpt•rzas, pod1:ri1o · a . viuv~ ou 
viuvo invalido, os fill]OS c os pnes c it•mãs o~nqJ.!alllf! .soltrn•as, 
na ordem da successno Jogai, requerer pcnsno -a cn 1xa ct•cndn 
por esta lei. · . · · · 

At·L. 2i. Nos casos. de nccitlenlc de truhulho toem os m~>s
mos bm1el'iciarios direito ;í pensão, f!Uai•CJUO·r qno. sc,jn o· nu
mero de a unos do empregado fnllccido. 

Arl. 28. A importancia ria 'pensão. de que h•at.a .o art. 26 
sm•{L cquiva!énle a 50 .% da aposentadoria .percebida ou a 
qúe linha direito o pensionista o de 25 % quando o omprr
gndo J'allecido tiver mais cte lO e menos de 30 nnnos ·de ser-
'Vico cffectivo. ·. 
· Pnragraphn Ultico. Nos casos do ll)Orl c pm• accidcnle, n 
proporção ser(l 50 .%, qualquer. que sr.1n o numero dr. nnnos 
de .servit;o do empregado tallec1do. 

Al't. 29. Por fallecimenlo de qualquer -empregado ou 
opera.t'io, qualquer que tenha sido o numrrn de ~mno,:;. dn 
trabalho prcsl.ado, seus herdeiros terão rlireil.o rle reccbm· rln 
caixa immedial.amonl.e um peculio cm dinlreiro de valo!' cor
·rrspondentc ú somma elas contribuicQes com que o fallecirlo 
houver cnlt'ado para a caixa, não JlOdendo esse peculio ex
cmler o limite de i :000$000. 
. Ar!.. 30 :·Não se accumularão duas ou mais pensi:'les ou 
aposentadorias. Ao interessado cabe optar pela que mais Jlw 
convenha, i!,'feíla a opeiío, !'icat•il excluído o direito :ís outras. 

Art. 31. As aposont.nrlorias e pensões serão concedidas 
11rlo Conselho de Arlminisll'nção da Caixa. peranle o qual dr-· 
vrl'iiO srr solicitarias, acompanhadas de lorlos os documcnlo~ 
neci!SSUI'ios pnr·n a sua concessão. Da decisão do Conselho 
f!Otllt•at•iu á cunce~~fio rln aposentarlot•in ou pensão hnvertí rr-· 
CUI'SO.J)Ul'n o ,iuiz rle rlil•üil.o elo civel.da comar·ca: onde liv6r 
stírle a emprezn. Onde houvrw mais de uma vara, compefit•ít. 
:\ pt'inwirn. E.sses processos tet•ão marcha summnrin e éor
J'f\l'ão indeprndcnftJ cl~ quaüsquer cuslas e sellos. 

A l'l .. :12 .. Logo que sc,ia Cl'eado o Depat'f.amenlo Nacional 
rio Trabalho, rompei ir:\ art re.stlrcl.ivo di rectór o julgnnwnl o 
rir qunrsqurr t•rcursos daA decisões rio Conselho 'rlc Arlminis- ' 
lt'aefio elas Caixas rlc PenSõrs n Aposenl.nrlorias. · 

A ri. 33. Ext.íngue-se o direilo :i pensão: ·· 
t•, para. a viuva nu viuvo, ·ou paes, quando conl.rahh•om 

novns nupcws; ' . · · 
. 2'. para os filhos, desde que complotaccm 18 nnnos • 

:J•, para as filhas ou irmfis. solteiras . desde qtw ionlrn-
llit'cm matrimonio·; · ' 
. _r.•, em caso dr vida rh!shoncsla ou vlignbundagem rio prn- . 

SJOill~ta. . . .. ' · 
Pnmgr~pho ·.un ico. Não [.cm rliJ'eifci ú pensito n vim•n que 

se achai' rhvol'Cinrfa no tempo rlo fallecimcnlo .. ' 
· Al'l .. 3l. As _apos~n!adorias r ponsões de que lrntn n IWC

srntr. lr1 1~ao rslao su.lotlas a p<>nhora e rmhnrgo. r silO innlir
naYt:'IS. Srr:\ nulla lorla. n venda, érssfio ou consliluir•fio ri•• 
qualquer nnus. quP rrcaw solll'e 111las. . · " 

At•l. 35. As rmp!'e1.as frrroviat•ias silO ohl'hmrlas· a fot'
l)Prrt' ~o C:onRrlho rio Arlminislrnciio rln Caixa Iodas ~s in-
1nrma~urs qur lhr. fot•rm por rsln solicilnrlns solll'r o pessoal. 

At'l:. ::w. As rmppr1.as _frl'l'oviapias qnr niin rlrposilnt•rm 
np r1rv1dn lrmpo. nu yrla fol'll1n 'rslalnirln nrsla lri, ns qnan
tJns a que csl11o ollr 1garlas a concr.n•rel' para a creneiio c ma-
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nul.ctwão ela Caixa. incuJ·t·et·iiu' na Ju.ulltl de 1:000$ pot• dia c!c 
dellliH~a. at1í !JIÚJ ef'l'ectuem o llcposJlo, O Cou~elhu de Ai.hlll
ni~tra~ãu da Caixa lel'lt uuluridallo pura Jl!'~m~vet· Jl~!·ante 
0 Pui.let• Executivo ou )JI!l'Untc o Puder JudJctarlo u elleclt-
vu,;Ct•J . dt•ssas obr iguçõe~. . . . _ . ·• 

Art. <l7. O Conselho de AdnlllllSLruçau tlltbiJCara, ann~al
menlc, al'é o 'dia 30 de março_ de cada ann~1 um relal.orJo c 
!Jalan,;o, datu.lo conla do. movtmeutu lia Cutxu no ullllo un
tcriot·. . . · · 

ArL. 3H. A Caixa organizat·á um rccenscumcnlo dos em7 
pregados comJH'chendidos nu prcs~ntc . lei, c Ul)l e::li.Ui.lu 
documentado subt·c as bases lcchntças em que esl.t\'1!1' ope
ra1lf.lo denlro dos tres )),l;'imt~,iros allf!OS da sua yi~ln, de modo 
a poder lll'liPOt' as mochtwacoes QUIJ JU)g·ar convcntetlles. 

A t·l·. 3!l, :\s oposênl~dorias c pe_nsõ_es Pf!elerão ser U.lC
norcs do que as cslabelectdas nesta lct, st os l undos da Cutxa 
nilo . puderem snppo!'lar os encargos respectivos c euJquanlo 
pcrmanCtJa a insuf,ficiencia desses recursos .• 

. Paras·rapho uuwo. Nos casos de, acctdenles. quunclo os 
fundos-da Caixa não foJ•cm sufficienles pat•a o pagamento da 

. aposentadoria, 1.•u pensão, conforme as taxas estabelecidas na 
preSl!nlc lei, poderão sempre o empregado ou seus sncccs
sm•es o pi ar pelo recebimento uas indemniza~ões estabelecidas 
nu lei n. 3. 72~, de -!5 de ,janeiru de 1919, qúc nesses casos 

· ficarão a cargo das em prezas ferruvinrias. 
AtoL . . w. O Conselho d~ Administraeiio t.lu Caixa de Apo

SIJlll.aclorias e Pensões' nomeat•á o pessoal nect!s~at'io aos sct•
viços da mesma e marcará os respectivos ·vencimentos, 

Os membros do Conselho de Administracão elcscmpenha
rão as suas funecões gratuitamente. 

Art. 41. K Caixa· de ApÕsentadot•ía e Pensões. t.lo~ Fcl·ro
viarios será ,dirigida por um Conselho· de Admiuislra~üo rlc 
que fat•ão parte o- SUJlN'inlendcnle ou inspectut• geral da 
rc.specliva emprmr.a, dous empregados do' quadt•o - o caixa 
e o pagador da mesma emprcza e. dous. mais empregados 
cloilos pelo pessoal . ferroviario de .!t•es em tres annils, cm 
reunião convocada ·,leio superinfenelente ou inspeclot• da em
preza. , . · . . 

Sertí presidente elo Conselho o superin!endonle ou in~pc-
. clor gct•al ela cm preza ferroviaria. · - , 

ParagJ•a:!>ho unico, .Si fôr do nacionaliclai.lc esl.t·angeira o 
supcl'inlendenle ou inspectm· geral ria empreza, será substi
fmdo no conselho pelo funccionat·io de cates·oria inuncdiutu
menl.c infct•ior, que seja brasileiro. · 

..\ri .. -\2. Dt!J)Ois de lO annos de scJ•vicos effecl.ivos o em
pregado elas çmprezas a que se refere a prr.scnle lei .só pu

. "der1\ ser rlenulltdo, no .caso de fnlla grave constalnda ~m in-
queril.o udminisiJ·ativn, jn•esirlidu pot• um engenheiro dG 

. Inspectoria e Fiscalização das Esft•adns de Fer·ro. 
A~t. ·i3. As em()t'ezns a que se refere a presente lei for

nccerao a cada um dos empt·cg·ados, uma caderncla de no
meacão~ clu que, além da ,idenl.idude do . mesmo empregado,. 
consli!ruo a narurszn das 1 u.nct;ões exercidas a da ln de no
meacuo, 1.1 Jll'omocoes e venctmenlos que percebe, 

At•L. H. Os aposen!ados c pensionistas que residirem no 
l'~lrangeu·o sú recl'bilrüo a sua. pr;nsiío si forem ospechlmculc 
nutorizudos pela uclministracilo ela caixu, ' 

•' -'Jl 
•' 

·' 

:. 'i 
•, 'i 
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· ArL. 45: Aos ·empreg-ados · chnt~ados ao scrvico militar 
MOriio pagos pelas empt•ezas 'mencionadas no art, 1~ •• 50 ~Q do 
respectivo vencirnonlo; ·pelo· periodo em que durar. aquello 
serviÇo. · · · · · , .: ·. . . . · . 
. .. . Ar L. São, para os fins da ,p_resc~to .lei, constdera~os cm

ilregados funccionat•io·s ·os funccwnartos das· Cont.adonas Cen
traes 'das Estradas de Fei•ro . · · • _ · · · • .. ··. · · ·.. . 
· · · Art. · 47: ·A partir da entrada om oxecucao da presente .lo! 
o para o·s fins nella visados, ficam augmentadas de 1 112 o/o 
as tarifas· das estradas de ferro.. · . . · · ·.: ' · · · 
.. · Ai•l .. 48. Se ri entro •ele sessenta dias: após á ~un publica
cão, não for regulnmentndn a presente lei, enlt~nrá elln em 
vigor independentemente de regulnmenLacüo .. ' 

.· Ar't. 49. Revogam-se ·as. dis!Josiçücs cm conti·nrio. 
, · c.:~m:u:a dos· Deritiüúlos, 2i de rlezôinbró ·de' 't!l22. -· · 
Arnolfo. Rodrigues de Azevedo, :Pre.sidünte. -. • José Att(Jtt.vlq 
Be::.err,a ddf~deil·os,.t• Secr!'lll!rio .. -. As,ce'lldmo C.unhi!, .2• So
ct•eLnrJO mlcl'mo; A' Cormmssao de JusLtca e Legtslncao .. : . . . : ' . ' ' .. ~· ' ' . 

'•; 

. ' ' '. . ' . ' ·. N . 1 !lO -· '1 022 • · . . 
. o Congresso' Nacional resolvê: 

· · · ArL ' 1 . • Fica o· Poder Executivo autorizado IÍ brlr, pe'lo 
Minislcrio.da Fazenda, o cre.difo ~o U7·:657$419, .supplemon-. 
Lar 1í yerbl!. 28•., do m:ç·amcnto .vtgonte, aftm da .effectuar o 
Jmgamcnto, a que toem direito · os . directores do Thcsouro 

· Nac.ional .BcnedicLo Hypolito .de· .Oli'vcit'a Junior, Alfredo Re
gulo Vàldelarõ c· Abdenngo Alves, ,das importancia, respccli
vamenle, .de 62:516$1211, '47·:241$920 o 7:900$, nos tet•mos do. 
at•t. .1-67 ·do decreto n,,·4·.555, rlíl 10 de agosto de.19.22. ' -
' I · \ : •• 1 · · ' - ~ · • ' • · ' . • ' : • ' ' ' . • • . • -·' 1 ' • • ' • 

• :.; ; 1~rt:.~ 2,..~ lle~ogam+~ as .di,~riosicões. eni cont~nrio, , 
<·: ,:Camat·a dos•.Deputados, ·27 do dezembro de 1922. -· Ar

.nolfo, Rodriaues de Aze·vedo, .Presidente . ..,.. José Aú11usto Be-
:enrq~tle:·.Medeil~os; 1• Sccrel.at•io. ·-· Ascendino Cunha, 2• Se-·' 
ct·ctnrio, .. inlet•ino. -.A,', Commissüo. do F'inancns. · .. • . . ' ' . . ' ' 

Represctilncão. do InsUtuto·.cta-Or.dem ·dos Advogados ')lra.,; 
silclros,' 'do teór seguinte: . . : . ' . . . . . ', . . . . ' 
, ' . .' . '· ' . . v· . 
,. . «Exmo~ .. St~&.: .membros' do. Cong1;esso Na-cional - A Mesa 

elo. JnstiluLo.: da .Ordem . dos: Adv.ogados<Brnsileiros, .const.ituida 
9tn . commissü·o,,. Yetú, dcsompenhándo mandato que lhe ou
torgou o mesmo 'Ins'tit.uLo, reprosenlar no Cong1•esso· Nacional 
Ç~U*!l a )n!1idonci.n do.imposto. cte·rc:nd~ s0~re. o lucro das pro-· 
tl~sop,& lJ)?eraes, mnovacao J.rtbutarta: msl,ltUida pelo nrt .. ~ 1"; 
ypt•lla 47, 1 çln, lei n, ~ .HO, ~~~ .31: do dezembro .(je 192.1, que: 
91·~pu, nJ\.ecet(a p~rn o o·xc~clcfo .de 1922, e, consoquentenl'enl.o. 
pl'ottear a exlmccao,'.desse·· tmposto no .o.rcamenl.o para ·o exor..-

. eic:io ele 1 !!23, · eri1bora se .o · substil.ua por ouf,ra .. tribulncão 
que;. seildo ·constitucional, · tenhà; além· disso; a vantagem de 
ser· .msta·, exequivel• e não vexntorin para·· os· contribuintes • 
. •.::•:Não' j)r_etendem as. classes• do. profissões.·libor~~s, com .a .. 
r.v.prescnt.ncao que ·se·· vrram forcadas· trazer ao Congresso Na-. 
cionnl,. fugil" ao nppeUo que· a toda .â Nacüo, vooin,- d~· ha 
annos, fazendo· os governos, ·no sentido de reparar\ do ·alguma 
fórmn, ·as· crescenL'es necessidades dó 'Erário Pub ico: · a sua. 
reolamu~'üo visa, apenas, a fórnm da tributaoão decretada, quo· . . 

.. . 
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e inconsÜtuciona\, -~ o systerua :de arrecadação estabelecido 
pelo decrct.o executivo n. 15.589, de 29 de julho de· '1922, 
tJUC, a um· só tempo, é i Ilegal, arbiLrurio,: injusto e irr.prati-
cavel. . · · · · _ . 

A inconstitucionalidade deS$0 imposto l'oi reconhecida 
·pelo Instituto da Ordem dos Advogad9s Brasileiros, como in
frigenle, na fórma p01~ itne o creou ·'a lei; dos arl.s ~ '7", § :.!"; 
e 72, § 2•, da Carla Politica de '1891. . . · . 
. · Tambem, gr.ande é o numero dos que vecm nessa taxa~,;ão 
da renda das profissões libc;•acs um disfarce condemnavcl 

·do imposto de industrias e profissões que, pela Conslitui~,;ii.J · 
da· Republica, ad. 9", n. 4, compete c:xclusivanwnte aos Es
tados decretar, e nessas circumslancins,·,rr:osmo acceitando que, 
quant.o ao .District.o Federal, á União caiba legislar sobre tal 

·imposto,. concluem, ·corii'. ápoio em· Br,Ac, GonstUut-ional. Law, 
pela inconstitucionalidade do· tributo constante do .art. t•, 
verba 47, da lei da Receita· para 1922, por ser ollo uma du
plicata do de :industrias e profissões, que já ella exige e não 
t'ui abolido. · · · • · · · . 
_ . ·Esse ·modo de entender eneôntrou apoiei formal .no ultimo 

Congresso Jurídico, réunido nesta Capital de 15 a Si de ou
tubr·o proximo passado, em commemoracilo do Contenario da 
Jndepondencia Politica.· do Brasil, o qual, conhecendo, dis
cutindo· e votando· a these respectiva na secção- -de Direito. 
Constitucional,. · · · 

decidiu ser a tributacilo sobre os. lúcros das profissões 
liberacs uma das cedulns do imposto de indqsl,rias o 
.profissões, enquadrado, portanto, enf.ro os de attrf:-· 
buição privativa ·dos Estados. · - · · . · . 

· : Esse voto do Congresso Júridico. reflecte a doutrina vou~ 
cedora no Supremo Tribunal Federal, cm accórd~m mui re:... 
cento, da lavra do erudito e acat.adó jurista; Ministro Edmundo 
~in~ · · · 

de. que toda. li taxação que, de qualquer modo, recahc 
sobre o exei•cicio de . uma industria, profissão, arte ou 
pfficio, ()nerando-lhe os· respectivos vencimentos, á int• 
p_osto d_e indust~:ia,, e P1'ofissões, c,· portanto, d_a cxclu- ·. 
swa competencta: dos Estados (appellação ctv.el nu
mor•o .3.528, .publicada· na Gazeta dos Tribúnaes do 27 
o .. 28- de agosto de 1922), · · · 

. A par da inconstitucio~alidade do Í;npós'to sobre· a ronda 
das profissões liberaes, difficil do .Uesconhecor ·após o que 

. ~cir!'Ja fi.cou indicado:- é. preciso atlen~e!' ao. módo ·injurillico, 
nrbt~t·ar·w. e _vcxat;ortp P!ll' ql\e clle fot msf.t~uido, entre nós,_ 
o ti tllegaildndo· e tmpratleabtl!dadc do rcspecttV\1 regulamento, 
expedido discrncionariarr.cnte pelo Poder Executivo. . 

- Com effoito, n i!T)posto ".lll inwstã'o levanta coúl.r·a ~i· 
lodos os l'agumcnfçs, quer _de· naturpza doutrinaria,· quer de 
ordom l<'gal e pratwa. -· · · · · 

Pot• mais que so tenha goncraliznd.o a nocão de 1'C!ula 
J.IUl'a 'fazei' sobl'c ··c !la · recahit;. impostos, o cxnclo ú que nilo 
JHll'l.'cc ruzonvcl .. q~tc se· a pos~a ampl.ial' 'do moldo n· compr;o-
honrie!_: os benc!JCros dus · proftssõcs ltbcracs. . . · ·. · · 
· · Nuo ó logicamenf.o passivei se ,emparelhem, pnt'll sub
moLtor ao ·mesmo ct•itoi'IO• rendas. ql!o provocm da fortuna, 

• 
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accumulada, emhora desenvolvida pelo trabalho, coril as rendar; 
ou !J'ehet'idos ~ú produzidos pelas lnlmtacücs· mcnl.nes. A di
versidade 1.'\'idcnl.e eutre os dois modos de producção tia t•enr.ia 
é .. tão g·ratule c radical, lJuu parece ser, qas cousas mais curia~s 
não se pudet' suhmcllcr as duas cspccws de IH'ovenlos a um 
idrmlicu L'e.gimcn: t.rii.Htlm·io. Uma, .com .efl'cHo, se hasea cm 
valores initl.eriaes realizados, ao passo <JUC a 'outra tem como 
unico elemcnlu de pr·othwr;iio as forcas nwntutis e· de imbtH' 
dus individuas; Cumo, pois, aumlgaruar. cm um sú' car.linho 
de tributos, essas dm1s espccics de .rcridas, ·provcniculd do 
origens tl causas tãu distinctas? , 

_ .. No l.ot'l'cno du les·alidade, o.imposlo cm qu.estiio, unm wz· 
cobrado. pela J'Mma estabclccicla,. i!· ia provocar un:a sério de 
conflidos entre principios ,iú estraclil'icados cúmo pnlrimonio. 
indelc\'cl do nosso systerna de Jiherdndos, e consignmlo~ . ~rn · 
tndos os corpos de leg·islação dos povos civilizatlos. · .· 

Um dcslcs seria a· quebra do segredo profissional,· que 
tmn u~ pi'OI'iss(íes I iberaes, não como um direito JH'O[ll'io, ma.~ 
colllo um dever para· com terceiros, e cujo· rig·ot• de rculi
zw·ãu é filo. grande, que .a Lrtrnsgrcssão desse devei' constituo 
o LlcUcto in·evi~f.o no ar L. 192 do Codis·o. Penal da 'llevuhlicu. 

Portanto, ludo que vossa collidir, ·directa ou inclirr~rJ!a .. 
mente, com tal obrigação de sigillo profissional, como, por 
exemplo, a· exhihit;ão de. livros; apontamentos, urchivuH, sint"' 

· pies tlcclarncões do nomes c nes·ocios, nüo devo .pr·evalecct·, . 
por contral'io lts regras comrnuns c seculares, que cslabc
lccem, por motivos do m·dem publica, as núrJuas juridicas c · 
morucs do exorcicio dessas profissões. . 

A Jll'OJlria J<ranr;a, mos mo sujeita a compromissos excc • 
pdonaes da tm·t·a. PXJhntt..,t.iva dL' que ·acaba de sahit•, mio
piando !Processos rigoristas .. tle art•cca.daoão, nos dtí, não 

-obstante a dit'J'icnltladc do transe cm que se depara, um exom
TJio magnifico do respeito aos p!'incipios que vcem sendo JH'c
p;ndos, não a.dmilLi•nclo que, .sob pr•otcxto de bcnct'ichir ou acuu
f ehw o !'isco, .sejam violados os dogmas ga.rnnf.idorc~ t.lo. ~c
grudo pro(issional, como bem u lest•~.munha Sattvayc, na •c
seguinte passagem : 

«Aos contribuintes dá primeira categoria '(das pro
fissões Jiberaes) · ..:..,.. 'C nomeadamente· .OS . medicas O 
advogados, não se poderá indagar do ·nome de qualquet' · 
dos seus clientes, nem· por informncões verbaes, ·nem 
pela exhibição .de apontan:cntos ou livros. Cumprindo 
notar a este proposito que o segredo imposto a certas 

·profissões não .é para lhes attribuir: um rlircif.o pes-
soal, que possa sm• invocado cm face da ndminislt•a~:ão 
a. titulo facultativo.; r\, ao . invez, uma obriga~ão partt 
com tertoh•os, conctivamcnte assegurada ·pela sanc~ftu 
legal das penas estabelecidas pelo art; 378 do Codip;o 
Penal o ao mesmo . temtJO pelá sanccão moral c da 
honra profissional :to •. (Dcs bnpr1t.~ sttl' !es. 'nevcmts 
ct le,ç Movens ·ae contl•úle d!t F'isc , pag. 255). 

Ot•a, o art. ti• r.la cilada lci.n .. 4.HO, de 1921, r.$ln.t.ttinrln 
que a base para a arrocadnciio dosso ·imposto. sorti a dccla
racão do contribuinte relativa aos lucros liquidos vcl'ificndos 
no balanco rio nnno immedialamenle antoriol', presuh:e, c o 
regulamento exige,· uma. escripla especial para a· comp!'ovacão 
pa dcclarncüo pnrn impo~t.v, quo~rnndQ o segt•edo lll:ofiss!Qnal 

' ~ . . 
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e desnaturando a propria razão de ~cr~ do tributo que, em 
toda: a parte onde existe de fór•ma efl'iciente para o Estado, 

.é pago como um imposto de consC'icncia, sendo a cobranca 
P!Jlo fisco basca~a pura e simplesmente na honra e since.,. 
r Idade dos contr1bumtes •. , · · · 
.• O livro da receita ·c despesa,· authenLicado pela repar

liCIIO arrecadadora, que o art.· 10, letra b do regulamento 
executivo inventou para, que os profissionaes liberaes nelle 
façam os seus· lancame.nlo!r dial'ios, por .paí•Lidas globacs, al'irn 
do . comprovar·. as declarações que apresentarem , quanto ao 
imposto a pàgar, sobre ser vexatorio e offensivo da hones
tidade e briO de toda uma I ClaSSC de CidadãOS indepenclentCS1 

prcscnLantcs do paiz e á Reptiblica e merecedores de trata
mtJnto diverso, por só. viverem da propria instrucção c illus
tracão, é ainda exigencia i Ilegal, pois, até entilÓ, ·nunca. 
nenhuma lei obrigara a tal formalidade, e, assim, não será 
possivel ,a feitura dos balanços de que trata o citado art, u• 
do orçamento. da receita para :1!!22, pelo motivo unico e po
deroso de uüo preexistir cscripta regula1: e legal. 

•rambe.m' não assentam na lei os artigos ·do reguian:enfo 
um questão, ·rclut.ivos ás multas dos infractores do imposto. 
O·paragrapllo unico do'ai-t. 6" da citada lei n. 4.440, de :1!!21, 
n~o. autorizou o. regi~en penal adoptado pel,o Executivo, re
gJmen que pune var1as vezes a mesma falta, cumulando 
multas. revelando 4J.·J insciencia completa do assumpto regula-. 
mentado. . · 

Falho de é'riterio é, ainda, u n]estr.o regulamento, quando 
manda calcular o imposto · ú. rilzão de cinco vezes o valor lo- · 
cativo annual do r~redio . em \que hahila o contribuinte c, no 
caso de sonega cão DU vicio- na esc.ripta que impossibilite :a 
verificação do lucro liquido, quando· ludo estava a indicar 
que, nessa · hypothese, abandonada 'a circumstancia de .. ser 
arbitraria. c, illegal· 'h exigencia da alludida escripturac;;ão, o 

1 valor locativo pt•ocurado pelo fisco só podez·ia ser ·do escri
plorio onde. o· contribuinte infrucLOL' exerça a sua. indust!'ia 
ou profiss,üo•, . , · · 
. · Pi.anttJ do exposto1 ·se. a actual .situacão i'i~a!Jc.cira estU. 
a ex1gn• de l.odos os IJidaduos o max1mo de sacrifiC!O c. se a 

.·fraqueza do Thesouro Nacional é de tal ordem que J ustlfiqJ'l 11 

o -Estudo se· associar úquellcs que só vivem do muito qlle !Jd· · 
tudarum c apL·enderam, os quaes nada lllc dcyern pelo ca,pJtal . 
que l.anla coiJi•~a causa, c dclle nada r~cuiJpruo f(uando, pelos 
inCli\lcnl.es dtt vida, nada puderein produzi!•, 'então, muito mais 
justo, equitutivó e pratico ,serít adopttlr o Congresso .Nac.ional 
as idéati rio brilhante 'parlameutat• e illustre ~onst!Lucwna- . 
lista, Deputadó Carlos· Maximiliano, t:onsubstaumadas no Jli'O·· 
:jcoto ol'l'crccido ú. Camara dos Deputados, n. 337, de H122, 
publicado no' Dim·io do Conoresso do 9 de nowmbro de ,H12!.!, 
pags. 4 . 997, · . . · 

.· 

segundo G qual os meilieos,. engenheiros, ngrln!cnso-. 
res, clcnti~Las, archilcctus e advoga~os entregaruo aG 
l!lienlc uma nota do valor dos scrvlcos prestados, da-. 
l.adu c assiguadu ~o])l'l.' ~1.dlu Jll'O'JlOrcionàl, ~ razão do 
o,:J %, J.ll.ll' occasião da .collraucu ou )'eccbnncnto dos 
lwnnl'al'ius, pu1tin\Jo, cun·~ mull1~· tle sc1s·cm~tus :vezes Q 
valO!' du sellu. LlcV.l.d.(l, a~. !llÍ~Jl!.lC!.tC§ ºCllllil, lo!•l 

.S •. .- Yol.. XI ! 46 
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. As vanlagens do toda ordem dessa fórtn!t de laxài:'' 3 
prodncr;ão int.otloclual dos profissionaes liberaes, mesmo al
teradas a ,Pcrcontagom c mulln, são inconte.stavels sobre o 
inconsl.if.uCJonal'. imposto de renda, voxatorio o imprat.ieav.cl, 
c eAI.iio conviuceuLcmont.e expostas pelo autor do pro,iecl.o 
1111 dbcur·so com que o ,iusUJ'icou e que se encontra no Dim·io 
do Cnrt(fresso de I l''de novembro do 1922, pa!j'S. 5 .1J O. ,, · 

Como. lembrou o Deputado Carlos J\lfaxJmiliano, um .dos 
canons da tl'ibutaçiio, segundo Ai:lain Smith,. é ·que o impósto 
rdeve ser percebido na IÍJ?OCa c do modo que presumivelmente 
'mais convonha ao conlrJbuinlo pagar. Percebe,· assim, o lDs- ' 
la rio aquillo de que necessita · P.ara os servicos pub!i.cos, es- . 
colhe.ndo, ·en:l.rel•ant;o processo. mais suave menos pen·oso, 
nuus a · conlenló do t·ribulado, para •aLLingir áquelle nob~~ 
olljeul.ivo: . . · · . , _ . -

· Otut, ·is lo, é exacLam·cnlo, o- que desejam os prof.issirmaes 
1 iberaes: pagar a mesma som ma pr:etendidu pelo erario, 
Jlor•)m, cm scllos, r·esalvado o segl•odo profissional que não 
lhes perte1we, e s•em sofl'·rerem vexames que a sua consciEm
oh~ do bons cidadãos obriga ·a repellir .a bem da .propria di-
grlldade. · 

Nestes lermos1 a·guarda o· Inst.Hu to da Ordem dos Advo
gatl'o:i Br~Si!()iJ•os, com O llfPOÍO em mlli~as USSOClaÇOCS, re
[JI'IJSen I uüvas das ülia,sscs ltbct•aes, que o Congres~o Nhcwnal. 
na sua al/.a sabedoJ•i.a., tornando eonhetimenl.o da presente 
rcprescn Lação, 'ou.ia ·oxt.onsão l'ho desetll'iJarú, - supp!'ima 
o imposto impugnado sobre os beneficios das profissÕLIS Ii-·, 
bm•aos, subsf.it,uíndo-o pelo imposto de scllÕ, na· fórum índi
oad·n o na proporcfio que ao Congresso parecer de jusLioa. 

. . . . ' . 
Jlio , 2i• do Janeil'o de 1921::. -João M. do C(u•valho Jfou

rão, .Presidente. - Julio Canto.v, 1• Secretario. - Gabriel 
Lo_tt7'r.ito Bcrnm·des 2" socrc~a.r.ia. ' 

' I . 
A' commissão de Finanças. 

o Sr. !I" Secretario _pJ'OCede á leitur.a dos seguintes 
', I . ,'. , . . ' . 

Pa1·Úeiocs · 

!V. ·1•26-1922 ·. 
:\o u.rt. 1•: 
Onde !>O. diz:: 4!ALé u impartancia de 7•5 o/o» 
Diga-se: · 
«Att! a. impor~anci·a de· 50 o/o~. 
O mais co'mo está. · : 

. S•ala das Clommissões, 2.7 de dezembro d~ 1i0112. - Vi{lal 
Ramos - Olc(fm'io· Pinto. - Al'a!tjo. Goes. 

· ·N. 427 - 1922 

Vimo,; clivülgando com pertinacin; ·.de l.empos para. câ, o 
avull.nrio numero de crectilos extra ot·çamenl.arios, abo,L'lO~ 
amplamente o insistin~1~ .sem. deflexão na cr,iLica desapat~~
nada doR exc1~:;,;os admuu~traltvos que nos Let•tam de conduzir, 
como conduziram, ú contingoncia em que ora nos deparamos, 

' 
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obrigados a fazer uma parada ·no tocante ao nosso desenvol
vimento material para vencc•r presentes difficuldadcs do mo-
mc·nto. · 

A seriedade dos nossos intuitos e a seguranca das pre
visões ,que manifestavamos estão infelizmente patentes a 
l.orlns os olhares, e já não será licito suppor-se que os vaLi-

.· éinios do obscuro Relator do Ministerio da Fazenda proce
diam de outro movei quCl não fosse a serena e cuidadosa 
obser~acüo dos acontecimentos, o sincero empenho ·de ser util 
ao ]JUIZ. . 

A proposta do Governo submetLida ao estudo do Con
gresso sobre o orçamento do exercício proximo é um reflexo 
da velha politica de dissimulações, que tão 'perniciosa nos 
tem sido e que tanto ha embaraçado o exacto conhecimento 
da situacão financeira da União, orientação que o actual .ti
tu lar da pasta da !Fazenda se revela disposto a banill', tOr
nando publicas a precariedade dos recursos e a extensão dos 
.compromissos do Thesouro, em ·contraste com a animadora . 
expansão do nosso poder cconomico . ' 

Si a riqueza cresce e auginentam a.s aperturas financeiras, 
a aclminist.ração é evidentemente passive! de merecidas adver
tencias, qu·e todavia não faremos sinão collimando o aperfei
çoamento dos processos adoptados e sem a intenção de re
lembrar a accão governativa dos que foram menos felizes. 

O Governo propoz a· despesa de 86.898 :488$139; ·ouro, e 
771.793:385$570, papel. 

Feita a conversão ela parte em ouro, á. taxa de, 9 d. e 
confrontados os totaes da despesa . e. receita, é previsto o 
deficit de 6.00-1:889$987. · 
· A fixação estabelecida· no or.camento posteriormente vo

tado para 1 !122 é de 85.931 :2,11$579, ouro, e 831.193 :762$780, 
papel, isto é, menos !l67 :276$560, ouro, e mais 59.400:377$210, 
pape~ que o limile consignado. . 

Verifica-se assim que o deficit p1'ovavel, ainda que fosse 
. possível ser a despesa de 1923 restringida ás dotações orça
mentarias actuacs, excederia de dezenas .de 'milhares aos seis 
mil contos do calculo ,constante da proposta governamental .. 

Notavelmente superior terá de ser, entretanto, o des
cquilibrio, si ·uma· forte reducção não fôr de facto realizada 
na despesa, e não apenas nos calculos orçamentarias. 

A importancia elos gastos realmente precisos ao custeio 
dos serviços officiaes existentes ultrapassa de tal modo os 
creditas votados, que a propria lei de meios sanccionada em 
agosto deste anno estft longe· de ser uma base acceitavel para 
a avaliação ela despesa creada. , , · . 

Só os m'edit.os rxt.ra-orçament.arios subsequentes, isto é, 
aherloõ dfJpois rio 10 de agosf.o nté 15 de novembro deste 
anno, sommnm 3. !l72 :318$, ouro,' c 271.580 :720$, papel. .ou; 
foi 1.:t a conversão da parte em ouro ao cambio de 8 d., o total, 
papel, de 281.987 :2!!3$, a saber: 

Intorior. 
Exterior. 
Marinha ... 
Guerra. . .. 
A~riQullura . 
Vmcao .••• 
Fazenda. 

lf,) 

. ' . 
P;tpel 

8.191:697$ 

30.2-\0:650$ 
37.187:716$ 

973:030$ 
86.437:724$ 
78.549:903$ 

Ouro 

4:200$000 
3li:583$000 

3. 823:543$000 . 
109:992$000 



'· 

• 

_ .. 
. ,, 

724 

Além disto, o CongJ'C8SO admiltiu· a emissão de 500 mil 
contos afim do que pela Carteira de Ueclesconl.o fosse paga 
igual. quantia ao Banco do Brasil, P.OL' conta do dLJbiLo da 
PuzeJ)da, originado de adiantamentos feitos por aquelle esl.a
belecmll'ntu para gastos que ficaram deste modo liqutJ.Iadus 
~em exame dos a<llos administra.li~·os do que procederam ' 

1'amhem não são comprchcndidos naquella somma os' crc-. · 
d~tos que foram revigorados, cuj;t consideravel imporl:ancia 
nau lemos .elementos para detcrmmat•, havendo entre clles o 
.que é deslinado :1 zona fJ•anca, no total de 30 mil contos. · 

Acontece mais que dt!pcndem outros do voto do Puder 
Legislativo, c alguns já fomm approvados depois rle 15 de no
vembro, r.m!Jora solicilados ou Jll'Opo'slos antes do inicio do' 
actual perior.lo presidencial. , . 

Segundo os dados constantes do Diario Of{ieial u as in
furmar;õcs ·colhidas nas Secretarias do Srnatlo c da Cumara, 
o~ Cl'cdilo.~ que enl.fio estavam cm andamsnl.o nu Congresso 
a !.tingiam· a cerca .de, 120 mil c(mlos feita a .conversão da parte. 
em· nm·o ao. cambio do 8 1!. 

Arldiciunado a csla impnrtancia o Yalrll' dos pagamentos 
effecluarlos pelo Banco do Bra~il, que, aliás, i.\ sabido, as
cenderam a quantia supet•iuJ' aos quinhentos mil cunl.os des
pendidos por inl.ermedio ,da Carleim dll JtedcsJJnnlus: os 28ii 
mil conlo8 dos credilos ab1.\J'I.us I) a somma elo~ que foJ·am 
revigorados, estará clemonslrarlo Qlli! o· l.ol.nl da dc~pcsa autú
.rizada csle anno, além 'da que 1í I!OJI'IJlUiada na lei de .meios, 

. ~·ae· além, .muit,o além fie um mill~ãn d1) cont0s. · · 
Hefel'Jmo-nos sômeni.B ao pcr1udo .dccnt'l'Jrlo entre a pro-, 

mulgaoão do or~nmenlo e a época em que findou a n!Lirna 
administração, por não estarmos habiliJados ao exame do que 
occorr.eu desde o princ.ipio db 1.\xrli'ciciiJ. drJ\'ido {t siluaeão 

· anormal que adveiu do vélo opposl.o :i Jixar;ão da despésa 
opportunamenle votada. r' . 

O Govm·no findo não ilt'll exücu~ão a•1 rlisposil.ivo'leg·;\1 
que determinou o regislru a Jlu.~lm·im·i rias despesas arhilrm.•ia
mcnle effcctu'adas duimllc a dictadura financeira, fallando
nos por isto informar;õr.s sobre o movimento orr;amcnl.ario 
deste exercicio. · l~ assim conl.inuaJ•mnos emquanlo o Poder 
Executivo não l'emediat· tãu !l'J'Il\'1! anomalia, 

·Volvamos, Jwrüm, ao esl.urJo du or~amenlo em elu!JoiKlçúo. 
No exerciciu proximo, além dos encarg·os dccorrcnl cs da 

c.t•eução de m'ilhares de novos cmpt•c.go;;, ·conforme os interes
santes quadros que organizou o illuslrc Deputado Sr, Ocl.uvio 
Rocha, outras olevaclas, responsabilirladcs existem, Jll'ovind(ls de contractos celebrados, obras c sm·vi\:os em· andamento, que 
niio p_odcrão_ set• suspçnsos de chofl'c e de v~rius_ compxo!llis
sos, mnda .nao conhecJ~Jos de Lodo. 1>el.a.~ pubhcnçucs nllwmes; 
e d11 ludo 1sto rcsullarao pesados sucrJ!JcJos para o 'fhesom·o •. 

Accrescc a essa. ser i e de cmb.aracos, cti.ia . ver~ ade ira ex
t.ensão aind11 uãn é passivei llclcrminal', a liquidar;ão urgente· 
fio uma divida 1'luctuanlc sem precedentes em 1\ossa historia 
finuneeil'a c a neccssidarl13 de nns ii•mos ·npparelhando pal'a 
quo · possrunos I'olomur t'IIJ tem ]lu· fH'OPL'io os. pag·amenl.os de. 
nossa divida exlut•nu ~US[Jeusos cm Virlude do lu !Limo (uwUny 
cujo lcrmc• se aproxima, · · · -

' '\ sii.JJH•.:ilu ot\•llmlmlm•ia é, pois, excepciunahncn!e com
ulexa IJ lauto mais irnpt·cssioJJunte quanto .rias licspcsus a roa

' lizar h a mullns P.Ut' :;tm mtl,ut:Pza irl'CL!Uclivlds. As que con..; 
ccl'ncm uos scJ'VJ~Os du l\lVldll llUbhcu1 1101: cxcmplu1 que 
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avultam s'obrcmorlo cm con~~qucncia rl0 novo;: compromis;;og 
tnlvl'z imprwlenl.enwn I o assumidos. 

Apreeiamlo as conrli(:õrs financeiras e orcnmenlal'ias rlo 
pniz, o ex-Presiflenlr. rln Hepublica, na mensagem qtw rlirigin 
an l!nngt'r!sso r~m 3 rir setrmbro rlfl 1!H9, n;io procul'Oll rlissi-

. mulat•, faxrndo ao contrario; t·csallal'r.m as suas appl'ehcnsüps 
no incisivo appl'llo rlit•igirln ao Porlrt• Lngislativo, pam que 
lhe nã·o faltasse o auxilio qur. eS!lCJ'ava al'im rle opm•at· milngro · 
:wm~lhantc· no que alcaneúl'a a nrJministrac~ão Campos Snlles. 

"Não valeria a pena "exigit• novos t'ecuí·sos rlo povo, disse· 
S. Ex, para· continuar gastando nas mesmas Jll'OJlOJ'CÕrs e 
nugment.ando srm mediria os r,ncm•gos ria Nacão." 
. O Parlamento não l'oi inclii'J'r~l'Pnle a esse apprllo. A11oiou 
plrnamcnle. o Porler Bxecutivo. As insr1irar;õrs .. g·ovema
menl.ars, n~ lliCante :ís l'inancas publica~. tivrram a inl.egral 
acqntrscencut do Congresso. · 

J~niJ•r.t.anto, os palrioticos propos ii. os expenrl irlos naql)clle 
. mrmoravt•l clocumento não ldgTm·am exilo. Cr~Rceram o pas
sivo nacional e o, descquilibJ•io orçamentaria. 

A rlivirla externa 1oi,,augmenlarla rios emp!'rsl.imos ame
ric.anos rio $50 .. 000.000 n $25.000.000 este dnsl.innclo :í · rlc
ctril'icação ela Cenll'al, cmprelwnclimenlo que não foi levado 
a offeito, ()do rle ~!1.000.000 pam rlrfesa ·rlo caf,l, r.u.ia col
locar,ão JlOr mais animadoras que sr.iam as JH'ohahilidndf'R rle 
ser oht.irla, promannr:í .dr; opport.unirlarln c conrli~1ies qne não 
porlnrão. ser nttíngitlas apenas pelos mais inl rlligenlr•s .r ho
nnslos csl'orcos adminisl.rat.ivos. 

Scgunclo· a·mcnsagrm presidencial de 3 rle maio rlr. 1!120, 
a divirJa interna runrlada rrn, em 31 rlr dflzemhro rle 1!l1!J, de 
1.012.350:600$000. 
· Existia rnl.üo a impol'lancia rlr 1 .72!1.061 :523$ rln papel-

morda rm circulação. 
· Conforme a cxposicão .de 30 de novcmbi'O passarlo, elo 

ncl.ual Ministro da Fazmula, csl::í rlrvada a '1.575.0!15:'•00$ a 
rli\·ida inl.erna consnlirlacla r a 2.221L275 :!l!l7$ o paprl-moeda 
nm circulac5o, isto r•, snhin rlr t. 02!l. !l5!l :271$ o pns;.ivo in
l.rrno, sendo que srí a cmissiio rlr paprl-morda augmenLou 

·de 1!l7 .214 ='•7·1$000. 
Nem mesmo poclrr:í atlrnunr a dosolndora ill)prrssiin qtw 

o;;srs rlndos produzirão fal.almrml.r. no r.spirilo rios qur rslorlnm 
a nos..=m viela financeira, a cspr.ranca rlc q1w hn rlrmrnlos di~
ponivr.Is para o custeio elos orc;amenlns rm rxrcucão, on ao 
mrno~. para ns despesas mais urgl'nl.cs. · . · 

O CXJll'Cõsivo rrlalorio rlo illustrr Sr. Ministro da F~znn.da .. 
rliz srm. sublm•Jugios q1w lodos os recursos rxl.raordmnt•Jos 
represr.nlados pelos cmprrsl.imos .externos c inteJ•nos fornm 
totnlmrnl'' g·nstos, narla absolutamonl.c .resl.anrlo do S<'U pt•o
cluclo, nr.m ·mr.mw para .conl,inuar scJ•vicos iniciados o ·dar 
conwr:o a sr.J'\'il:us ron I.J'ilf\1 a dos. . 

Enlrrlanln pPio;; rlr.crPI.OR Jllllllicarlo;; no Dim•io O(Jicial, 
vr'-~r> qw• Slllt'rm n ert·ca rlc HlO mil conlos srí as emissucs do 
n)loiicr;; no~ nll in10;; lt·r·s mr:t.r•s do novrt·no finrlo, islo r!, rln 
:1.2 rir ngMI o n 'I!! ri I' novmnhro rlrsl r nnno, a saher: Vnrins 
f'Sirarlns dP l'rl'!'O, :18.?111 conlns: Lropoldina. 10.GOO; "Grcat 
West ;•rn, -'d .000: · l'rfll':::"nn iznei'io r la 1\!arinhn. 30.000; conslrnc
~üo do Pnlnrio riu Jn.~li(:a . .',,ooo: amplinçiio do porlo,do Rio 

·dr. Jnnoil·o. Hi.OOQ; ;:anntf)l'iO tlf) tuberculosos, 1.900; além de 
outras de mcnp.r impol'lancin .. 
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ÃNNAES DO SENADÓ 
I 

Comparada a perturbação que neste momento se observa 
nas finanças nacionaes com a situação rlo relativa normalidade 
em que estavamos ao terminar a conflagração européa, vê-se 
que nem mesmo. o incomparavel cal.aclysmo que repercutiu 
cm. todos os ponfoR do Universo nos legou consequenciaR f.ão 
inquietadoras. · 

Estã<> irremediavelmente compromett.idas as rendas or- · 
dinarias ·c estancadas as fontes de recursos ext.raordinarios do 
paiz. Eleva-se á altura .iúmais altingida o custo dos serviços 
officiar.s insfituidos e o valor dos contractos firmados. 
, 'l'amnnha desordem financeira é ainda aggravada, con

forme a citada exposição do illusf.rc t.Hular da Fazenda, "pela . 
, desordem crescente e lamentavel da nossa vida orçamentaria 

rio quasi todos os 1'ecantos da arlm.inistração publica". 
Embóra as despesas militares cxtraordinarias, a que· fo-. 

ramos compcllidos pela guerra mundial, o benemerit.o brasi-· 
!eira qu!l_ent:ão presidia a Republica;· Sr. Dr. Wencesláo Braz. 
com a resistencia c ser.enidadc rlc quem· .não ambiciona glorias · 
o tem sómenf,c a· sincera prcoilcupnçüo de ser realmente util 
á Nação\!, aU,enrlou, nesse perioclo, á defesa economica dO paiz 
e ainda· assim os gastos publicas ficaram longe de subir á 
somma .agora exigida apenas para o. custeio dos encargos 
.normaes da União. '. . 

. rO orçamento v:>tado para o exercício de f919 fixou a des
peza total de 80.953:938$, ouro e 504.483:239$, papel, assim 
dividida: 

Interior. . .............. . 
Exterior . .. ............ . 
Marinha. . ............. . 
Guerra ......... · ...... . 

-A~ri~uHura . .. ......... ; 
VIaCUO ............... .. 
Fazenda . . .... ~ .... , . .'. 

ouro 

51.188:7380526 
1.428:320$000 

49.682:590$928 
80.219:643$143 
26.818:153$545 

169 .3'05 :328$931 
125.840:464$398 

· O orçamento em vigor fixa a despesa 
ouro, e 831.193:762$, papel, n ·sabor: 

Ouro 

Interior . .. .. .. .. ... .. .. 9•UJ09 :Q42$556 
Exterior . .. . . . . . . . . . . . . 2. 406 :220$000 
Marinha . . . . . . . . . . . . . . . 8~ .073:707$536 
Guerra . ." ....... : ....... ·128.175.:730$128 
Agricullura . . . . . . . . . . . . 49.173 :704$000 
Viação . .. . : ...... ; ..... 275.060 :997$766 
Fazenda . .. ........... ·. 197.305:360$794 

Papel 

18:341$600 
' 3;351:7·57$H1 

400:000$000 
100:000$000 
806 :•680$352 

27.448:491$980 
48.828:667$220: 

de 85.931:211$, 

T;lnpel 

3.201:{}20$317 
5 . 3631: 053'$543 
4 .1 00:000$000 
1.700:000$000 

382:680$352 
10.473 :.J7f2$712 
60.710:714$655 

' I . , , 
.Comparada·s ns despesas fixadas para HH9 e 1922, vê~sa 

que subiu ele 504. 483~ :230$ a 831.193 :000$. · papel, ede 
80.953 :938$ a 85.931 :000$, ouro. :Port.anto, embora a. affir
maf.ivn do que deli!icnciaria restaurar o equilíbrio do orca" 
monto, o ultimo Governo não conseguiu impedir, no menos, 
que oR ga·st.os oJ•çamcnt.:u:ios; constif.uindo mesmo apenas uma 
parte ria despesa autorizada, augmenta:sscm do 326.70-9 :761$, 
papel,. r. 4. 977 :0!32.$, ouro, por oxercici'o: não sendo; entre
tanto, a rrceif.a -suscepf.ivcl de igual progressão, devid'o f1 in
difl'ercnça mantirl:l quanto· ao aperfeiçoamento da nossa lc-

. gislnção tributaria. , . · 
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Os departamentos administrativos em que o augmento 
mais se accentua são o~ Min istcrios da Agricultura e do Inte
rior, cuja proporção é superior á 85 o/o. Approxima-se de 
70 % a da Mal'inha e •do Exterior, sendo r! e 60. o/o a da Via-. 
ção e a da Guerra. 

O Mini·sLcrio rl'l Fazr.ncla teve a desposa augmentada do 
57 %. . . 
. Parf.iculaJ•izando a annlysc ao orçamento deste ministerio, 
observaremos, entretanto, que só os serviços da divida publica, 
c.ujos creditas sommavam ü3.492:000ti, papel, e 48.233:731$, 
ouro, passaram a uonsumir. 100. !!95: 37 4$, papel, e réis 
60.205:193$, ouro, conforme a proposta. · 

E.~!a, ·porém, não menciona iiltcgralment.e a r)ot.aoão pre
cisa, tanto assim que a Camara teve de aügmental-a de réis 
4. 803 : 406$, ouro. ·· 

Era esra o disf.rjbuição ela rlçspeza da Fazenda, em 1919:. 

Divida publica . . ....... . 
Inactivos c mont~pio .... . 
Thesouro NacwnaJ ..... . 
Tribunal de Contas ..... . 
Recebedoria . . ........ . 
Caixa de Conversão ..... . 
Caixa de Amort.iz:~ção .. . 

. Casa da Moeda: ....... .'. 
Imprensa Nacional .· .... ~ 
Laboratorios Naciouaes do 

Analyscs . .. ...... . 
Direct.oria do E•t.ntistica 

Commercial .. · ..•... · 
Inspect.oria de Seguros ... 
. Administraoão dos rroprios 
· nacionaes . . .. , .... 
Delegacia do Thesouro em-

;.; Londres . . ......... . 
Delegacias fiscues ...... , 
Alfandegas . . .. , ... ,' ... . 

·Agencias, col!ectorias ' e 
mesas de rcndao ..... 

Extinct'os e addidos .. , . , .. 
Fiscalizacão dos impostos 

· do consumo ........ . 
A,juda do cusl.o . , ........• 
Evont.uaos , ', ...........• 
Ob:rns . · . ~ . , ....... ; .... . 

. Impcccão de repart.içõcs e 
servico~ . exl.ruc.rdina-. . 

. fiOS . , , • , • , , .•.. , .•• 
;Croditos espccines ...... . 

OU.l'O 

63.492:07 4$000 
26.292:419$(}00 

2.163:915$000 
1. 340:000$000 

!H4 :780$000 
'140:380$000 
559 :814$000 
991:716$000 

3.092:680$000 

169:100$000 
• 

' 622:400$000 
277 : 120$000 

162.:840$000 

. i{94ó':314.óóó 
13. 080: 142$000 

5.327:192$000 
517:576$000 

2.972:000$000 
130:000$000 
150:000$000 
030:000$000 

144:000$000 
• •••• o •••••••• 

Pnp<•l 

48.233:7~1$000 

100:000$000 

69:1lOO$opo 

1 00 :000$000 . 

325:036$000 

· No oh;nmcnto r.m vigor n~ nol.ncões das divrr~n~ vorbns 
siío estns: .. 

. ' 

Divirla publica .......... . 
InnctivoR e monl.t>pio .... . 
Thcsouro N~cional ...... . 

Ouro 
• 

1 oo. oor; ::m.~ooo 
2!Ul71 :000$000 

3,496:015$000 

!'~p~l 

60. 20ií: 193$000 

93:033$000 
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Tribunal de Contas, • ~ ...• · 
Recebedoria . . ......... . 
Caixa de Amorliza(ião ... .. 
Casa da Moeda ........... . 
Imprensa Nacional ~ ..... . 

1.331:290:000 
1.096:700$000 

583:520$000 
1 . 842: 173$000 
!!,. 846 :350$000 

997 :3'1 0$000 .. Laborntorio de Analyses .. ;. 
Eslatisti{la Commcrcial •.. 
Inspectoria de Seguros . . :. 
Administ.racão e custeio ' 

dos proprios · nncio-

798:000$000 
453:.000$000 

naes .. . ............... , 
Delegacias fiscnes · .... ; .. ,. 
Alfan~egas . . .....• , •..... 
Agencms, mesas ·rle. rendas, 

postos 11 registras fis-. ' caes .........•....... 
Collectorias , .. , ....... . 
Extinctos e nddido3 .... ; . · •. 
iFiscalizac.ão dos imposto~ 
· de consumo ........ . 
Ajuda de custo ......... . 
Eventuaes . . .... : ...... . 

. Substituicões . . ........ . 
Obra~ . ·~ ............... · 
Inspecção de repartições e 

. s~rviços extrs.crdina-
. flOS • I I •••• I • I • I ••••• 

510:280$000 
3.795:303$000 

13 .• 640:680$000 

2.071:362$000 
'6. 011:000$000 
' 3.220:076$.000 

7.672:000$000 
230 :000$000' 
150:000$000 
100:000$000 

6.630:000$000 

244 :000$000. 
~orcentagens sobra· venci-

mentos • ·. . • . . . • . . . • •. 4.155:000$000 
Inspectoria Gera I dos 

~· •• 

100:000$000 

. 12:800$000 

. ·• 

:.. • 300:000$000 

Bancos • • , .... , ..•. , 594 :020$000 
, . : . I 

Cot.e,iando os creditas orçamentarias corr;espondent.es, no-
. taremos que subiram as verbas:. Inactivos, do 26.·292,para 
29.971 contos, paoel; Thesouro, de 2.163· para 3.496, papel, 
e de 69 para 93, ou i o; ReceberJ'oria, de 644 para 1. 096, papel; 
Casa da Moeda, do 991 para 1.842, papel; Imprensa Nacio
nal. e Diarin Official, de 3.092 para ·0,841J, papel; Labora
torws de Analyses, de 169 para 997, papal; Inspectoria de 
Seguros, de. 277 para 453, papel; Administracão 'tios proprios 
nacionaes, de 162 ·para 510, papel; Delegacias Fis{laes, de 
2. 9.io para 3:795, papel; A,iudns de custo. do 130 para 230, ' 
papel; Eventuaes ,do 150 .para 300, ouro; Obras, de 630 para 
6. 630, papel; Insper.cão de repartições c serviços extraor
dinarios, do 144 para 244, papel· á extinctos e addid'os, · de 
517 para 3.220, pa)1el. Foram cr.eadns duas verbas novas, 
uma para substit.uJ~õos, dotada com tOO contos, papel e. ou
tra devjdo á _ crea~ão da In~pect.oria,Geral do~ Bancos, c o~ 
a dotacuo do a94 :9~0$, p(lpel. · 

. Merece referencia especial o desenvolvimont.o que t.eye. 
a. rlr.sp~sa· com a cobrança o fiscalizacão das rendas no int.e-·· 
1'101'. ·. . 

lia dous annos t.ivemns ensejo d'e ·.declarar, Pm vihnrlo 
· rle est.udoR cuirlurlosament.o fcilos, quo crr.sciam cm c~caln 
desproporcional nquclles gastos. Fomos ospcramont.e contes
. lados. Os fncl.os vi~rnm,· nnlrelanl.o, tornar agora incliscuti
~·eis nqucllns nossas' nfl'irmal.ivns. 

Em 1g1g o crrrlilo orçnment.arin pnrn agencias adua
neiras, collr.cl.orins r~ 1]1Csns :dr. rendas era ele 5 .327, e ·a do-
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l.ação da .verba para fiscalização dos impostos de consumo 
dn 2.!17.2, sendo, pois, a dc~pesa t.ol.al rixacla cm 8.2!l!l conl.oR. 

Conforme o orçamento cm vigor, os mesmos serviços são 
cuRtnadoR pelas verbas 18 (agencias aduaneiras mesas de 
I'cndns, postos c !"cgistros fiscacs, 2. 071; 19 (collecl.orias), 
fi. 01.-1; 21 (fiscalizacão c mais despesas dos impostos rir. con
sumo etc.), 7.672; tot.al, 15.751 contos. 

Portar: to, n despesa subiu de 8.299 a 15.754 sendo que 
s6 a relativa· a fi~ryaJizaçüo augmcntou de 2.972 para 7.672 
contos.. ·, · 

:JTI', assim, o proprio Governo· cm cuja vi gene ia foram 
violent.nmenl.c crit.icnclos os nossos calculas, que confirma a 
sua exactidão. 

Dissera mos qUil era superior a 15.. • contos a quantia 
•despcndicla- annualrnentc com os ·serviços cm questão o está 
visto que só as doJtacõcs orcnmentarias a ellos destinadas 
montam a 15.754. E emborá assim · relativ;tmcnto exagge
rado,-foi ainda agg1•av-ado o encargo do Thcsoúro com a crea
çãq, _illegal lo mais 87 ·togares de fiscaes dos impostof> ode con-
sumo o 57 para n t.obrancn de sello adbesivo. · 
. E' verdade ·que Ul)'l "dispositivo .. do or~,amento cm yigor 
prescreve a. crençúo daqueJlc· numero de agentes fiscaes •. mas 
de con{m'm.idade cam. o tabella. de vencimentos, que te1•a op• 
poi•tunam.ente Oi'{}«ni:ada (art,: 149). , · 

Nos termos do preceito t.ranscripto, o Poder Legislativo 
. deixou, portanto, ll~m expresso o pensamento de que esses 
novos funccionnrios não perceberiam as vanta,gens da ta
bella existente. Na hypotbese,. niio delegou a attribuição que 
lhe comprtb de fi!:nr os vencimentos dos serventuarios \PU-
blicas. · · · -· 

' E.' pois, estvanhavcl que o Governo se arrogasse n fa
culdade de invadir as prerogativas, e até contrariar fla
grantemente o voto .rlo Congresso, creando -aquelles empregos 
e mandando adoptar para os respoct.ivos funccionarios a 
mesma tabnlla de vencimentos quo uma disposição legal de-
terminara não lhos fosse applicnrla. · 

Está ainda na mçmoria· dos que acompanham a marcha 
da adminisf,raciiil o gravamo· a quo foi· condemnada a Fazenda, 
por havrr sidÓ augmcnl.ado de 52. para 51t o numero do agen-
tes fiscaes nesta circumscripção. . · 

. Os quli com r,$ to nela se 'julgaram prf!judicados recor
reram no Poder .. Turliciario, que lhes garantiu os rlir.eitos 

· pleilcarlos, ficando o erario por isto sobrecarregado com a 
despesa dr., vrncirilr:ntos a funccionarios sem collocaçüo no 
quarh·o. Havia. então, sr\ nesta Capital. 55 fiscacs, sendo ape
nas -\0 as circumscripcõc~. numrrn ali{ts j{t· excessivo em re
lar~iío no qnr. r limitado parn as circumscripcõcs do intoriot• 
elo" pai?.. · ··· ·. 

Os meios de rapiclo e facil transporte de que dispõo e~tn 
cirladr torna a· fiso.Jalizaciío aqui menos difficil do que nos 
Esl.arlos, cm alguns dos quaes hn municípios distantes ~ Cf!nl 
rli !'fiei! cnmmunicaciir.s, per I cncrntcs (L mesma circumscrtpçao, 
qur um, srí fiscal "t.cm oln:ign~iio rln percnrret• int.ciramlinfr: 

Drmniii. confor·mc .hí. t.ivcmns occnsiüo r!_c assig!lal_nr, s1 
houvr.ssr aqui l'alln dr f1scaes, n Governo nao rlrsvwt•ta al

. gnns P,!lra exercerem as suas runcc~cs peral).! c n All'andegn, 
onde san dcsrmpen harlas com SUJWT'tnr aut.nrt•dadr. pelos em
pregados ela Pnr.cntla' ma is graduados qtw ali i t.rnlmlhnm; 
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nem .se prcocc.nparh om descobrir .para ouLroR g-raciosas 
occupaçõps, quaos· as de auxilíat•iJs c fiscaes de estatística. 

A ancia de crr.ar empregos tom chegado ao ponto do. 
contra insophismnvel determinação regulaiJl'entar, serem no
meados substil.utos intm·inos para circumscripções com mais 
do l.rcs fiscans, c, afim do que se offerecam ensejos para essas 
interinidades, que :ís vezes se el.rnizam, são designadQS os 
funccionarios cffect.ivos para ir-'l•isorias commissões. 

Até csctipf,urarios da Fazenda teem sido comlllissionndos 
para scrviracm tio fiscae·s de impostos de consumo. 

.. Aliás, essas oomTJ)issões suggerem um expediente que 
poderia sQr utilizado cú1 casos cxccpcionaes de exigéncias do 
serviço, como meio rlo cvil.ar que o Thesouro firque defmiti
vamenl.e onerado com a cxislcncia de tão numeroso quadro 
de J'iscacs. · 

Em rclacão nos qtte foram imaginados a cobrnnca 
do sello arlnilsivo, ~ illegaJi.dade do acto governamental é tão · 
visível. quanl.o c ilotoria a inutilidacje desses. novos auxilia
ras, cq,jos deveres são inscripl.os ent.re .os que incumbem aos 
mesmos agentes fiSNles, cujo numero, segundo está accen
t.uado, foi injusl.ificavelmcnl.e augmenf.ado. · · . 

Out.ra inl.or(.lssapt.o classn eh> fisc;ws l'CflOnl:flmi>.nl.e crcnrln. 
emhora de natureza difrernnl.c, .é a elos que formando com
missões, fazem a· !'evisão elo~ rjespachos nas Alfandegas. 

Tral.a-so de um scrvico que. conforme prescreve a Con
solidação das Lois das Alfandegas, não ·tem effeito siniio 
quando mnl izad·o. rlen t.ro do prazo estabelecido para a pre~cri
pcão, Port.an I. o, on ll n! l.mtrl irlo, con t.innn-rla n lfl·romptament.e, 
ou se !.orna inut.il. Carece, pnjs, ser permanente e activo. 

A allegaeão de que não deve ser confiado ao mesmo em
pregado qun funccionou no. despacho, precisa de imporf.ancia, · 
pois esl.es .iúmais o desempenharam. · 

· E' nvirlontcmcn.l.e poi~. umn.. rlcspeza desnecessaria a que 
rlel.el'rnina r.ssns commissõcs, cu,ios membros auferem, além 

· rlo seus vnncimcnt.os. inj.r.gracs, a diaria rie. 15$ ,20$ e 25$, sem 
prejuízo ria. pnrl.c nuc lhe ca]1e nas, multas applicadas; o 
são para isso arrerlados da~ rcnarl.içõos a quo pertencem, 
rlanrlo-sr., ·assim, inermnonl o :í. irregularidade, que se deve-·· 
ria corrigir. de faltar pessoal cm algum11s repartições para 
os sr.us lmbalhos Ol'riinarios. A Dclngacia ·Fiscal rio Amazo
·nas. poJ• oxümplo, cnnfor·mc J•calt.a o Delegado, onde' o quadro 
ó rlc 27 funccionnrios. c~l/r privaria rlo 14, qne estão desi-· 
gnnrlos pal'a mi slóJ•es ost.ranhos. ·· · 

O nst.rihi I h o dos rcspnnsavcis poJa administracão .finan
cpirn ·do .paiz, q11ar.do procuram explicar as ·catisás• do cre
scente flcseqnilihr·io 01'çameni.Ul:io, ri a evasão das rendM. A 
arguição. Ó)1!'ocorlonlc. Ent.relant.o lar~as s~mruas são annual
ment.fl diSSiparias ·sob o prol.mdo de ftscahzacao do cobraõJça, 
.iii não apenas. dns impostos om g~ral porém, ainda, parti
cularmcnt.c, rlc caoda 11111 f]os qnc ma1s avult.am .a receita. 

O Thrsnuro Nacional alr\m rla. Rcccborloria nesta Capi-
1 ai, .rlisprie para os l.t;ahalhos fi se aos, clflB Delegacias, Alfan
rlegas, Agencias M,1sas rlc Rcnrlas, CoUcct.orins, Portos o Re-' 
gist.rns t'jscae~. r. mais, rle fiscaús dos imposl.os rle consumo, 
J'iscncs dn s_elln, fi;cacs de bancos, fiscaos de ,jogo, fiscaes de 
~egq!'ns, fiscnrs dr clubs, fiscacs parn o ~eviíto rle despachos .. 
fiscaes rlo cnrlnsl.co c tombamento dos proprios nncionaes, c 
ainrln rle. g'l'nnrlo numm·o do fiscacs desses f1scacs. · · · 

. ' 
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Custeada om credilÓ distincto, ha tambem a inspecc~o 
das repartições da Fazenda. Não é,' pois, á ·falta de elemen
tos, mas devido á anarchia do serviço, que !!.S rendas publi
cas não são. rogulu.rmenl.o arrocarlarlas, diluindo-se, por outro ' 
lado, por repelidos c elcvaclos desfalques, parte das que são 
cobradas. , . , . 

. De i890 a i !li~. foram constatados alcances na impor
tancia de. 19. 081; :GGG$, c por conta dessa somma apenas fo
ram recolhidos ao Thcsouro 447:459$000 . 

. E'. certo quo r.1io seria passivei darmosapreciavel e . op
porl.una el'l'icicncia ~~ vígilancia fisca!,-por nos faltar o funda
mento insubstil.utivel para ser perfeitamente estabelecid:x, 
·isto ó, a regularização da contabilidade publica. 

Nesse ponto, porém, ã acção do Governo findo se recom
mondou, quer· pelo;; sinc•wos esforços ompr·egados pcranto o 
Congrc·so no sentido de ser intensificado o estudo dô Co
digo de Contabilidade, quer pela prompf.a regulamentação do.s 
diApositivos que o consl.ittwm. . 
· Tudo faz crer que na actual administração fiquem sendo 
praticados inteiramente os salutares 11roceitos daquella lei, 
pois ó então: Parlamentar que está na presidcnci,a da Repu
blica foi um -dos· reus mais notaveis collaboradores, e a ella 
ligaram Lambem os Rcus illusLr•ns nomes os acLnacs !Minis
_tros da Fazenda r ·da Vi ar.ão, tendo aquelle substituído o 
primif.iva Jlolator na Camar"a, Deputado .rosino de Araujo e 
es,t epertcncirlo a Commissão especial que se occupou do 
assumpto no Senado 

Acontece, ainda que está ao lado do titular da Fazenda, 
como secretario, o autor do projecto do reg lamento decre- · 
tad9, Sr. Mamas .Junior, um dos mais reputados contabilistas 
nacwnaos. · 
· Resolvida, por·tanlo, como se p6 ·de considerar, a parte 

substancial rln pr•nblnmn 1\ pnssivPI agom cogitar-se das me
didas complomonl.ar·es para ()1io sejam obtidos os inesf.imaveis 
heneticios qne poderão oroginal'-SC na effect.ividade daqu_ellas 
prescripçõcs . . · 

Niio acreditamos, cntr·otanlo, ouc possa l.er nlena effi
cia a fiscal izaÇfto; permanecendo a cargo çic funccionarlos 
com jurisdicoiio clifinil.iva cm qualquer ponto do paiz. 

A convivcncia gém ligaçõr.s c rlistanciamon/,o~. quo se nüo 
coadunam com a \sonção que prc(lisam manter os rcpresen- · 
!.antes da Fazimrla pcran/.o ns con/ribuinl.cs, tanto' mais quanto 
as qucs/õcs parl.irlm·ias que se agitam ordinariamente nas. 
localiclados elo interior não permitem a tncs funccionarios, 

. quasi sempre nomeados por solicitaoão rios .politicas influen
tes, que sr.,iam elos· inuccessiveis elos interesses dos seus 
'amigos, nem quercsislam inteiramente aos impulsos dos pro
prio;; sonl.im~ntns ao;;. reclamos q11~ mr foi'Cm dirigidos 
contra os aclvorsarios rio con·enl.cs parf.idarias a que por-
vonturn pm•tenr.am. · 

Por isso, e pnr·quo é, a nosso ,v1ír. mais ut.il o !')lais cco
nomico que l.orlos o~ l.r.allalhos rlc vigilancia fiscal oste,iam 
8UbOJ•dinarlos a· uma si\ rlirccçiin, ,jugamos indispensaveJ a 
insl.ltuicão de um unioo corpo elo l'uncc.ionarios que se re
vésem conformo as convoniencias occasionaes, nos variog en
cargos da. misgão oJpccial quo lho eleve competir. 
. . Uma sopnPa.cii1;1 apenas . seria aàmiss.ivel, mas sem pre
,JUizo elo oxoJ•cieJO !omplll'OI'JO dos repectJVos empregados cm 

' . 
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qualquer pnrtr da Rcpnblicn,. n fi~cnliznciio di cobtnnca chi 
l'cnr!n inim·na. . 

D9 fncl o, r.sl.n funcção não exige os mesmo~ requisitos 
trchnicos que são csscncincs úR vnriadiRsimas modalidades da' 
fiscalização dos intercs9cs gcraes ria Pazrnrla e oulro~ que süo · 
al'i'cclos a osso dcpnrl.amenlo ndminisl.rativo. 

E' ria pcrfcila 80iucão. de quesLões de s.cmclhanl.c tran
ccndcncia que poderá advir a estabilidade da sil.uacão finan
cr.ira do paiz, c não da utilizar~ão impondcrnda dos mais sa
bio9 cxpcdinetcs ;·esolvidos c modificados sempre á ultima 
hora dos l.rabal h os legislativos do cada anno. · 

As dclibcracf,cs assim adoptadas !.cem atenuado momen
f.anMnwni.A graves dii'ficulrlades mas !.cem concorrido tum
bem para o adiamento indefi.nido' rlc providencias csscncincs ít 
regularização da· vida 'financeira c mesmo no florescimento 
dos pn,janleR elemr.ntos economicos cle que dispõe o Brasil., 

No afnn de apparent.ar um equilibrio orçamentaria real
mente innttingivel. emquonLo perdirar as causas di! que 
procedem a deficiente arrccndacão dos rend11s e O· incnssante 
augmenl.o da despesa, temos procrastinado o exame pnrt.icular' 
dr qnest.ões, que sem estarem avisadamentc dirimidas obsta
rão progrcssivament11 que se robusLocam as fontes de recursos 
e que íW normalizem as responsabilidades do Thesouro. 

A reforma' da nossa legislação tribulnrin, especialmente 
das tarifaR, que · numt.eem a cobrança dos direitos aduanei
ros ndst.ricla a taxas. fixas, cohibindo deste modo o era rio de 
auferir rendas proporei mines ao exLraordinario nugmcnto do· 
custo rlns mercnrlorias importadas sendo cnl.retant.o forcado 
a despender somma incomparavelmente superior á que habi
tualmcnl e ern coRumirla pelo material · e pelo trabalho rie
cessnrio no· serviço ol'ficial, c ·pelo aluguel do dinheiro adqui
rido por meio de ')perações creditoriaes para a execução dos. 
melhoramentos projrctndos; a reorganizacão do montepio nos 
moldes propostos pnlo Deputado Antonio Carlos, ou cm outros 
igualmente acceitaveis, pnrn enLropecer n crescente llxpansão 
de responsnbilidarles pm•mil.lidas pelas condicões ria lei vi
gente; a J~esl.ricção das aposentadorias, ,jubilações e reforma~ 
aos que realmente se invalidaram no serviço publico; n. rigo
rosa nhscrvancia do preceito constitucional · que veda as 
nccumulações remunerarias; a remodelação doil quadros das 

. ropnrl.içõcs publicas, no setll.ido de serem limitados ao pessoal 
imprescihdivol, sm\rJo disposto de modo insophismavel o apro- , 
vr i lamento elos .1'unccionar1os excedentes nas vagas, que forem 
occorendo;n olimh1ação de pflrniciosas praxes, qual a de se
rem pagas por intormcdio ·do Banco elo Brasil dospczas cuJa 
l~>giLimirJarle e convenioncia jamais ']loderão ser apreciadas, 
abuso lantn mais nocivo quanto csLá · acceito .o precedcnl.e 

1 dn ser cntl'f'guc ;\quellr instil.ut.o o.producto de r.missões do 
'l:hesouro, l'icande csto aiTirla obrigado ao premio sobre a 
som ma qtifl emprcgt.a para lho ser emprllslarla; · n .rr,organizn-

, çilo arlminislral ivn do Lloyrl Br·asileiro, i'elizmnnto ,iá ence
tada ]leio· actual rlirector of!aquella importante parl.c rio pnl.ri~, 
mónio publico, di' cuoiaR garantias Jogar.;: foi rlcspojarla para 
i'icnr exposto à prnhm•n nu rt. alienarão commnns, como se fôra· 
propriedade pnrt.iculnr. mas sr.m. ai\ garmil.ias da cuidadosa c 
insnbs1.it.ul.ivrl rlr.fr.sn' que consagram nos inlorrssrs odostlls os 
respectivos possuirlorrs; a rcorgnniznciio rio Ryst.cma de con
versiio noR pngnmcnlns e momo, para srr rvilnrlo que se a 
supponha suhnl'dinudn 1\ pl'rfcrencin do recebei' ou t't von-

' 
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tade detentores· oct.msionaes doil cargos guvcrnaLivos; a in
scrirwão nus orr;amerlLos respectivos ode loda a despesa c re
ceita· publica, ainda que provenha esta ele contr:ibui~õcs cs
pcciues e seja dc,linada a applicacão expressamente deter
minada, afim· de não escapar ao exame du 'l'rilmnal de Contas 
qualquer .parcellu elo movimento do 'l'hcsomo, .que não dispõe 
do dados uu menos para aviHar a quanto tcrü subido annual
mentc o valrll' de l.odas as multas impostas .por infraci;ões de 
dispositivos legues c regu'Jamontares, mullas que, não raro, 
opprimcm. injusl amente os contribuintes apenas para bene
ficiar funccional'iut'; o inflexivo! cumtn•imentu do disposi
tivo do Codigo de Contabilidade que prohibe de maneira .pe
remptol'ia •·o ·pagamento de vencimentos ou .gTaLiJ'ica~ão pelos 
cofr~s do Eslarlo, ~:ob qual_quer titulo _ou prr;te;x~o,_ sem que 
esteJa expressamente aul.orJzaclo cm le1"; a lmutaçau de au
xilio, a ULulo de s~bvençõcs, para instituic;ões ou servic;os df.l 
uLilidãdc duvidosa: c a exl.inec;ão de outras, de. muitas ou
tras valvulas de e~capamento dos dinheiros !mblicos, con
sLHucrn matcrias a serem estudadas com solicitude, pois sem 
que! estejam resolvi das hão d11 pcroislir ·o medrar essas altcr
'ilativas, em que a::; cxaggeradas apprehensões e os imponde- / 
J'<\(lus recúos te cm ~i·do alg·umas vezes, succct.lidos de avanc;os 
prccipitudos c in.iustificaveis dissipações·. . 

JJara que sejam rctn·.imidos os abusos não tl necessat·iu 
reformar as leis, que, se os facilitam, não os prescrevem. 
· •Com o pensamento LI cfortalccct· o tn·ogrcsso cconoulico, 
!'oi facullada a iscnoão de direitos all'andegaric:is vara o ma
terial cslrang·eiro applicavcl ús industrias c ning·uern dcsco
nlwce os excessos a que Laos iscnc;úcs toem dado lugar. · 

,::;cg·undCJ o relalorio. do 1\Iiuisterio da Fazenda', privaram 
cllas a receita, em1919,' de 9.772:515$, ouro,e 1:!;015:361$, 
papel, ou, feita a conversão da parle em ouro ao cambio de 
l:! d., do 10.998:311$, papel. 

Os despachos Jiv.rcs e com rc'l.!ucc;ão de direitos, só na 
. Alfandega do .Rio de Janei·ro, cm -1!!.21. imltlortaram cm 
ü. 732:875$, ouro, c 5. 762 :82·1$, papel, ou, úquella mesma taxa 

. cambial, no Lotai papel de 28 .!tB!l :274$000. 
EnL1·etanto ·em voz do se procurar reprimit· as irrcgula,.. 

r idades a que· nos 1 c.l'erimos;· o u!Limo g·overno, sem funda
. mento legal supprrmiu a audiencia do Tribunal de Contas lias 
processos cln que se pleileam aquel·las iscuc;úcs, quando, pelo 
·contrario, o que se devia fazer era dar, no caso, comptcncia 
.ao mesmo tribunal para r·csolvet· a rcpeilo c não mantel-o 
<tpcnas no papel dp orgão consu!Livo, como anteriormente. 

·Salicnl.amos os ]JOnl.os que ahi ficam, porque está cm ela
borac~ão u projecto· elo Codigo Aduaneiro, o u illustrc Cumrnis
são iíclle imcnmbida poderá ~ug·gorit· os reparos convenientes 
á cxtcn:;a ser i e de dHlposic;ões frugmcnladas, que· toem per
turbado a i'il'lllcza t.lc orientação indispeusavcl á defesa dos 

·interesses fiilcaes . 
. · O descqu ilibrio ot·camcnLario cm nos,;o paiz ú um .mal 
-chronico. 

Não será passivei debelai-o de wz. Não serli mesmo con
veniente lenlar ui.Lingil-o com app!icuc;õos violcnlas, cu,ios · 
morncntancus cJ'J'eit·os· debilitam inevilavelnwntc os mais for-

. Les organisntos. : .· 
A situação cl inqucstionavclmculc delicuclu, mas não. é 

apenas a tn•cea!'iedade das coadicõcs do 'l'husuur·o lJUC nesLCJ 
insLtl!l.lQ cs~ã imp1:cs~iona~1do o ~sllirilo llUIJ)!cq, · · I 
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A oxlensíio. t]ue .sú agora ô mais fielmpntc avaliada, dos 
gaslos el'J'ectuados e elas obrigações contractuacs assumidas 
nos ultimas tcmvos; t\, mais do 'que isso,. o g·esto decisivo c de 
alentadora unergia cívica do actual Governo, não vacilando 
cm dizer lealmente· á Nação a ,quanlo monta na realidade a 
dcspoza pu.blica c que a receita presumível está louge de lhe 
ser equivalente, denotando .assim a preoccupação de abolir o 
disfarce, muil.as vezes convencional, das informações ol'l'iciaes; 

, osso conjunto. de circumstancias e principalmente essa sur
. Jlrehendente iniciativa da actual administração, pois cstàvamos 
habituados a não ver se procurar discernir o equilíbrio das· ci
fras orçame-ntarias do equilíbrio da despeza · e receita effe
tivas, i q uo torna mais apprehensivas as duas grandes -classes 
que produ~em e consomem a maior parte dos recursos do The-
&ouro. ·· 1 

Temem estes que sejam coagidos a perturbações mais 
ai'J'lictivas ainda na sua vida cconomica, cm virtude de me
didas governamentacs que sobrevenham ·para serem modi
ficada.~ us obriga~;õcs ,do 'rhesou!'o, e aquelle.s ·que, pela mesma 
razão, ..lhes sejam commettidos maiores onus. 

Esse ephemero temor, que está incutido no pensamento 
de todos e ·é avigorado pelas suggestões irreflectidas dos que 
perdem a serenidade tão preeis;t nas phases de intensa adver
sidade. está impedindo a clara visão do immenso. beneficio que 
nos advirá dessa transformação nos processos administrati
VQil que interessam á Fazenda Publica . 

. Pretendemos con!,inuar imbuindo a opinião com a con
quista de um simples, equllibrio de eifras orçamentarias, e 
não custaria fazermos, a majoração arbitraria da estimativa 
sobre a rece.ita e o abatimento ou suppressão de creditas para 
despezas inevitaveis .. embora tivessemos. de votar para estas 
avultadas 1supplemen tacões no proximo exercício, conf<>rme. os 
precedentes até agora seguidos. . - · 

Preferiu o actual Presidente da RepUblica de.frontar co
rajosamente a situação, expondo~a sinceramente e manifes. r 
tando~se disp-osto a arcar contra o máo vezo de. serviz: o or- · 
çamento apenas para uso externo. 

li'ez muito :bem. Ao Congresso cumpre apoiar com fir· 
. meza a patriotica orientação de S. Ex. . 

Entendíamos. cnLrct.anto, que .iá n11o sendo possível se. 
rem adoptada~ este anno todas as providencias que nos po
derão encaminhar. ao alto ob.icct.ivo que nos cumpre visar, me,.. 
lhor serja auxiliarmos immcdiatamente a acção do .. Executivo 
· coll!tcrrnclo~Lhe algumas das autorizações necessarias para 
dar prompto inicio á execução do emprehcndimento, isto é, 
t\ rocluccão possível na dospcza c nas responsabilidades creu
das, inclusive a suspensão rlas obras adiaveis o a rescisão ou 
modificacão dos cont.ractos fe.itos; c, por outro lado, para cer..: 
car do real vigilancia a arrcoadaoão das rendas publicas, dei.; 
:.:ando-se para a proxima sessão legislativa as soluções defi~ 

· nitivas. · · · 
Occorrcu-nos mcsrho 'propor que, para ser adeantado o 

exame das questões de maior relcvancia que se prêndem ao 
problema financeiro, convidasscmos á outra Casa do Congrcs
S(l .,para a nomeação .de uma Commissão parlamentar mixta, 
que durante as férias estudasse com o 1Governo âs _medida~ 

·,). 
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a serem vof.a!.las nos pl'imoiros 'dias dos trabalhos no anno 
seguinte. 

Qno importa o desequilibrio das cifras no orcarnento t)ffi 
olal.Jor·ação, se o que estamos ambicionando é cnquadrm· dcl'i-
ni Livamente a despeza na receita ?' · 
· Chegaremos mais depressa a esse resultado, do.ixando de· · 

.gastat· e arrecadando o mais possível, que:, alinhando algaris
lllOS 011 instituindo impostos, c_uja cobranc;a. é subordinada :ís 
vozes a tão complicadas condições que o proprio Governo tem 
ilWUdo exercicios inteiros a f)'rocura.r debalde descobt·ü· um 
meio de levai-a a efl'eito. . · '. . . 

. ·0 e equilíbrio .dos algarismos é uma simples preSLimpcã.o 
de equilíbrio orçamentado. As do tacões determinadas pode
rão não ser inteirame.nte absorvidas e não inllibem, portanto, 
a compressão ela despeza. 

A previsão estabelecida sobre a recoi ta não impossibi-
. ·ma Lambem· que a arrecudaç~o realizada' a scrbreleve. . . 

Que. mal poderá advir ao equilibrio de facto, que amhi-. 
cionamos alcªncar, da circumstan-cia de não estar elle presu
mido por demonstrações arithmeticas, se .justamenLo a:o en
leio em rque temos permaQecido .pela ·contemplação desse in
dccifravel xadrez de cifras, que sã-o substituídas á vontade, 
devemos attribuir o retardamento em cuidarmos seriamente 

·do assumpto? · r · 
. :Será incà~paravolmento n;ais ·proveitoso ao · nosso fim 

Impondo obices á nossa habitual libcrdado, que occultal-o 
que, permaneça aos ollios de todos esse· a·pavoranle~ espectt'o, 
sob imaginarias .successos de expedientes, cujas verdadeh·as 
consêque.ncias não temos qualquer elemento para medir. 

Si as nossas leis de meios viessem registrando annual
mcnte os. de{icits que de ordinario são previstos, não teriám 
ellcs florescido tão facilmente. . 

A despeza pública viria sendo cerceada em suas natu
raes expansões o os responsaveis pela administração,• mesmo · 
~~ mais impru~·entes, cederiam nos seus' impetos de esbanja
mentos. 
· .· As reformas administt•ativas não poderão· se.r uteis 

guando não alc~ncam melhorar· sem pertürbar, carecendo po~ 
Isto .ser bem reflectidas. 

' . 
·Antes de serem -adopt,adas ·providencias novas, conviria 

procurar corrigir as faltas das que já vigoram, algumas das ·-'. 
quaes só necessitam de reparos on perfeita ·execução. 

A Cama r a dos. Deputados ·resolveu, porém, agir prompta
monte, no sentido ele fortalecer as rendas e modificar a!P res
ponsabilidades do Tbesouro. 

Partiram principalmente do Senado os prime.iros brados 
contra as imprudoncias adminisf,rativas que 11os teriam de 
lugar. o's embarai:OS actuaas, ·e é facto que nelle encontraram 
oppoaicão ·decisiva algumas ·medidas projectadas, que mais 
ainda te.riam compromettido a situacão.' , 
. Esta casa do Congresso não· devorá, portanto, oppor ob
slaculos á patriotica. inic·iativa do outro ramo do Poder Le
gislativo, no sentido ele ser apressado o restabelecimento da 
tranqnillidado financch·a de que tanto carecemos. 

E', ontl•elanto, aLtribuiçla. a esta corporação o particular
mente ao Relator a culpa de haver proposto, em favor dO!! 
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funccionurios civis, u gl'Utii'icaçãu pruvisuriu que se ari'irrna 
consumi!· annualmenle 183 mil contos. : 

A, SI\ I' .uc!_opl.adu; aqu.r;ll,a resolução nãu fallat•ão cundi
clalus a gral.tduo dos ~enclwtados. O obscuro autor ela emenda 
dt~!gou a ser ·c,o,mbu~~da por .havcr/si~o ulvu de algumas cu- . 
pi.Jva~lLe:; mamlcstaçue;; de rcconhcCJmento, que não plei-
tcm·u. Apenas fall·ou procurar-se demonstrar que lhe não cu~ -. 
biu uo menos ser contemplado entre os collabot•adorcs du ci-
.lndo dispositivo legal. . . . \ 

Rect•udesceram, porém, · os embara-ços financeil,os tla · '· 
União c tanto bastou para que fosse considerado um gruudo 
erro o mesmo acto para cuja realização outr-os se ufanavam 
a~é mnito pouco tempo' do. haver contribuído decisiva, senão 
exclusivamente. · - · . . 

•Pvovém dahi, chega-se u. dizer, ·a maior intensidade da 
crise do Thesouro,. que só poderá ser ve-ncida com ·o impie
doso :~acrificio .. dos mais humildes servidores d'a 'Republica·. · 
que Jorarri, ahnal, os.· melhores amparados pela labclla em 
l]llCSlão. · . · .. 

Nunca disputamos os louros da victoriosa murcha ·que 
esse acto tiNe no ·congresso, mas acceitamos inteiramente a 
l'Ctiponsabilidadc que por elle nos é conferida e sustoritaremus 
ü · acurlu da r.esolucã, firmados em' demonstrações 'incontra
Jil.uvci~ sobre a· exactidão duti calculus offerccidos ú aprecia
c;ão du Pode,!' Legislativo e sobre a legilimidade dos funda
mentos qu<l nos- impcllil,'!}ffi a propor a reparação de ·ullla in-
jquidade re.voltante .. . . . · . . 

A Camara votara doJ'inttivo o uugmenlo de vcncimcntes 
para o Exercito, Marinha, 11olicia, Corpo de Bombeiros, Mu
gist.crio .c Supremo Tribunal, esquecendo .os demais servidut;o:s 
do paiz. . · . 

mwgando ao · Senado a· propos!l}ao denominada lei de 
emei·gcncia tivemos de eroittir parecer inimeâiato para não
demorai' a si'tuação anormal, que resulta1:a do 'Vélo ao orca.:. 
monto, o nesse parecer J.ogo acce.nluámos que seria injusti:. 
ficnvel atlender apenas a ullS, quando militavam .. ig'Uaes fun
damentos nas reclamações de todos os fnnccionarios,IJUblicos". 

· Subuieltomos depoi~ ao .'examl\ da Commissão de lfinancas 
as bases de uma .'PI'OV idencia quu He estubeldcesso a todos O!;l .
quu eram excluídos dos favpres concedidos peJo outJ•o ramo do 
Poder Legislativo. . . · . · · . ' . \ 

O assumpto foi longmnente ubcutido, . ,;cndo pot• J'i_m 
adoptada a clispo~içfío cm· vig·or, que ·consigna. 'ns suggostões · 

· não a pun-as· do nelalot·, mas 'Lambem: de. out.J·os tllustres met21-
.oh1·o:,10du ComJTJiHsãu ele l<'ianç.us do Senado, que, ;;cm e.xcepi,\aO, 
contrihuirum com os seus conhecimentos c alvitres pam serem 

. qununlo possível conciliados !>".interesses. get'ites; e tamben1 as 
qun .iá constavam da propow;uo da Gamara qual· a }lo,,serr.m 

· contemplados na gt•al.ificacão ext!'aordinaria' cntã(>'.:\eXt~tcnle 
os funccionarios ltdclidos c os· de Jogares. oxt,incl.os:;. . 
· Nenhuma irú!msimcão sol'J'reu a medida nestrt'·nc.m na ou- . 
tra Casa .do Congresso, havendo' merecido· igualmente n apoio 
do St·. Pt:esidet~le rlt~ Rnpu!J\ien. que a. snncciono~1 e.,WJJ~ndou 
cxocutn1' mcontmenl.l, SL•.rn mesmo. a l'Jgoro~.u oll~Cl'\lflncta 'de 
formalidades indispl'n~avcis. Em nulori~ada u ubcrtl11'!l dos 
ct•cditos para cada ndnisl,erin, repurLição ou sei'viuo, ·e fot ur:o-

; dadumcntc · ubcrlo um ta•cditu global ao. MinistcriQ du li,a.zenda, 

. ' 
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·O: que prõvoccm ju~ta advorlencia do Tribunal de Contas que 
mand,qu fazer o •resutro, mas resalvando o seu prontmciaiÚcnto 
quanto ít ~egulidad? da inter·prclaciio dada ao dispoi;ilivo, por-· 
q~mnlo uao lhes !oram apresentadas as dcmonstracões · prc-
crsas. , 
. Dbscr~~~lO~ _que a despeza resultant~ do augmcnlo, aba· 

trda a gratrlwaoao chamada da fome. serw approximadamente 
de 25.000 contos. rNo correr da disoussiio da materia foram 
feitas modificai)ÕÇS .no J!l'Ojccto, inici.a! do -Relator, COIDO~ !JOl' , 
C:'>'emplo; a da ehmmacao do drsposrtrvo que vedava fosse u 
augmento extensivo aos funccionarios cujas tabellas de ·venci
mentos hot!V~sse!n sid_o alterad.as nos .dois annos ariL~riorcs, as 
quaes modrfiCacoes nao pode.rram derxar de reflcctrr-sCJ sen
sivclmentCJ nas bases do~ calculos sobre a despeza resultante 
i! o plano que alvitramos. Mas, ainda assim, não h a nenhuma 
demonstração que justifique a hyperbolica estimativa dos ad
vo.rsarios da tabella sobre a despeza que ella produz . 
• - Os creditas globaes abertos, a cujo total se apegam os que 
p1•etendem a eliminação do augmento provisorio aos ·runccio
na[•ios civis, sendo, entretanto, integ-ralmente conservado o que 
foi concedido com caracter defini ti v o a outras classes de ser~ 
vidorcs do paiz, apenas denuncia que houve irr()gularidades 
ila execucãu do dispositivo' legal. 

Quest(íes de semelhante gravidade. nãô yodorn ser diri
rnidas sob a impressão ile. simples conjecturas, 'nem seria licito 
revogaL' 0u modificar·. uma resolução que affccta a mi lharc~ de 
familias, numa _emergencia cx~epcionalmc1_1te an·s·ustio~a pura 
o~ mais precavldii: · na sua v1da economrca, .sem ao menos 
~abcrmos si o qu.o;tá a exigir refo!'lma .é a lei ou à pratica· 
dos seus !ll'eceitoS·•. Não se deve alterar uma resolução de ta
manha rclcvancia~ serenamente cstndada c cujas consequen 
c ias foram· bem .. medidas,, por actos ele ultima ho1•a, .eujo al
cance _não póde ·ser inteiramente pr:evislo. 

··Todos ós esclarecimentos crue temos conseguido oolligir 
nos induze.m a crer que os nossos caleulos repousaram cm ba
ses ,SL~gtÚ'a9: ~s que ·nos, on:erJ!C'C!'l os quad1·os lcgue.s e rcgula
mmüo,; inclutdos nas constgnaçoes de pcs,;oal do orr,amento, 
E só estes quadros podíamos ter em vista. • 

· As re.muneracões de servidores do Estado, que percebem 
l!Uaosquer vantagens pelas :consignações para material, po1• 
creditus globacs ou caixas cspeciaes, servidores que não tecrn 
numero fixo, podendo· ser augmenl'a<los ou diminuidos cun
!'orme as necessid-ades morncntaneas dos L•cspectivos scl·vicos, 
~ão estabelecidas doscricionariamente pelos as·entes elo Poder 
Executivo. Não seria verosimil que estivessem abrangidas 
muna previsão sobre as diversas consignações orçamentarias 

. para os funocionarios e. empregados, n · quem são abonadas, 
· Lll\alquci-. que se,ia a clenominaçã_n. q~anLias certas que sú po. 

durão ser ult.eradas por acto lcgrslat!vo. 
·Para' que nmll gralificacão na mesma proporçiio da quu 

votámos ou em condicões mais vantajosas, fosse dada pelo Go
verno aos servidores pagos p·eJas consignações apontadas, não 
seria ncces.~ario C]Lfll. u Congr·ussu o tlelerminasso: ~rambcrn não 

·•teriarrios meios de verificar· se\ lhes seria cxtc.nsiva qualquer 
l'Cducriio que porvcn Lun~ fosso agora legal mente delibemda . 

. :Óeoluramos lealmente que uppluuclimos o acto do Govemo, 
bencfici·nndo qs 8ül'vidores elo· B.sluclo, quo não figuram nos 

', s. - Vol. ~r 47 



' --

tas . ÀNNAES bô StNAbCf 

quadros, i.ani.o mais t.endo sido ba~eado nas mesmas razões· 
que fundamentaram a resolucãó do Poder· Legislativo. Mas as 
consequencias decorrentes desse acto, que o Governo ,julgou 

• 1 acertado pt•alicar, não podem ser levadas il llOnta da responsa-
bilidade do Congresso. ' 

Não conhecemos a extensão do numero e das vantagem• 
que aufere.m · os funcoionarios em Lacs condições, nem dispo
mos de meios praticas para compellir o Governo a elevai-os, 
reduzíl-os ou supprimil-os. . , 

Votamos, de conformidade co'm as informações do Exe
cuLivo, sob cujo criterio são livremente applicadas, as dota
ções que nos são pedidas c é dentro dellas que devem ser 
feitas as respeetivas despezas. , · . · , . 

·Porque, si os credi Los ·existentes não bastavam ao custeio 
do augínento que o Governo, por equidade,· decidiu estender 
aos empregados alheios aos quadros, não solicitou elle ao Le
gislativo OS necessariOS l'CfOrl,iOS, mediante demonstracões 
cJ.aras, para que. com a votação de· Laes creditas, ficasse paten
teada a solidariedade do Legislativo com ·o acto que. prati-
CÚJ'a? · · . 

Por que preferem confundir os dispcndios com gi:atJfi.:. 
cões relativas a pessoal que tem' funccões proprias. e cuJa. re
muneração consta da le.i do orçamento, e gratificação a pes• 
soai incLimbido de· serviços por sua natureza Lemporaria, que 
não· tem numero, nem vantagens e ás yezes· nem mesmo exis-
tcncia legal ? . . 

1 ~llega~se que o fez PC!rque o. a~t. '15o" da l~i de em e r ... 
genCia se re. fere a mensahstas, drarrstas,~perarr.os e traba-

"'!hadores. Refere-se e não podil{ deixar •. e ·fazei-~, porque 
mensalistas, diaristas, , operarias ~ trabalhadores exrsl.em, que 
figuram em quadros legaes e CUJO pagamento· é previsto an
nualmente nas respectivas consignacões prcamentarias ... 

Para provai-o basta abrir a ·propria lei 'de emergencia. 
Sem sahir do areamento da Fazenda, podemos indicar, ·por 
exemplo, a·Casa'da Moeda e a Alfandega do Rio 'de Janeiro. 
Na primeira ha merisàlist.as, diaristas e op!)rarios de quadros 
e na segunda mcnsalistas, diaristas e trabalhadores. 

Sabido que entre os mensalistas, diaristas. operarias e 
' . trabalhadores ba: n) os. que constam de quadros legaes ou 

. regulamentares; b) os que •são admittidos ·e dispensados pelo 
Governo a seu arbítrio, e cu,ias gratificat;Jões mensaes, diarias, 
.iornaes ou salarios são· tambem· fixados á sua. VOI}tade: sa
bido isto, repetimos, fac i! era app!icar a lei. Esta, estabele
cendo uma gratificação addiciona sob!'e o que percebiam· os 
que prestam sorvicos ao Estado, graduou. essa gl'at.ificacão se
gundo· a quantia que ,iá ganhavam. Logo, presumiu que essa 
qua;nt.ia fosse conijJecida, estive.sso det:m'minada i\P. lei de orça- · 
mento, figurasse. em quadro legal. Para augmentar vantagens 
.aos que são pagos por consignac.~ões de material, creditas glo
baes ou caixas especiaes, tornamos ·a affirmar, não· havia ne-. 

. cessidade da intervenção do Congresso. Ci Governo podia e· 
. :pód~· fazei-o, sempre que a· isto· o aconselhem a equidade e a 
JUSLJça, dentro das verbas ou eruditos pJ•oprlos. Com essa 
unica r~stricção, a sua acção era o continún a ser inteira
mente hvre. 

O que não está de accõrdo com a lbi 6 supplementat•, como 
nos consta que se tem feito utó em relação n obras, creditas 
glob!)c~ e consignações pa1•a material, a pretexto de que cssa.s 

' . ' 
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supplementa1;õcs süo deslionadas a g~·atifica~'ões ú diaristas ç 
trabalhadores, na confot•mtdadc do ctrsposto no art. 150 da le1 
de omcrgencia o _ · o o 

Agora mesmo, na scssao de 20 deste mez a prtmerra Ca
J'nara do 'l'ribuna.l de ·Conta$, proferiu. Ltnanimementc a se
guinte dccísúo sobre um desses creditas que sobrecarregaria 
a despeza concernente ii gralifica(.liío dos funccionarios, sendo, 
ontrotanto, para supplementar consignaoüo relativa a mate-

. ria!: . "Recusa-se registro, porque da folha consta que, além 
da diilria que foi arbitmda ús dactylographas, se devo pagar 

· ás mesmas a gratificaçúo a que so refere· o art. 150 da lei de 
emergencia. Si ao Governo parece justo e equitativo augm_cn
tar as diarias ·que mandou abonar ás dactylographas,, nada rm- · 
podo que o o 1'a1;a dentro das for1;as da consignacüo para ma
terial, uma vez que essas diarias não foram fixadas o por lei. 
o que· não é. possível é supplementar consignaç~o de material 
por credito destinado a pessoal que · percebe remuneracão 
certa e .determinada, ·de accõrdo com dispositivos legaes ou re
guhimentares, incluidos no areamento". 

Até o es'te momento ignoramos a cifra exacta do augmento 
da despeza por serviço ou reparti cão, resultante da gratifi- o 
cacão ao funccionalismo civil. Entretanto, teria sido apurado 
som· difficuldade, si os credit.os. tivessem sido abertos parcel
ladamentc, conforme era nosso intuito e está na lei justa
mente para que fosse verificada a exactidão dos calculos que 
fizeramos. . . 

Ao illustrc Relator do orçamento da Fazenda na Camara 
dos Deputados tivemos de fazer pessoalmente as ponderações 
que reproduzimos, assegurando o nosso apoio ás providencias 
que se tornassem neeessar•ias para ser corrigida a execução 
do disposto, no preceito legal do que tt·atamos. 

Nem outra poueria ser a nossa attitudé. 
O credito de 75 mil centos para o pagamento integral da 

gratil'icaçúo aos funccionarLos com vencimentos determinados' 
por lei ou regulamento, cobrirá essa despeza. . 

Conforme demonstra o excellente trabalho do operoso 
DeJ?utado Sr. Octavio Rocha, a que já tivemos ensejo de al
ludtr, a despeza, papel, com pessoal, excluída a gratificação, 
somma 418.698:843$, a saber: o 

Justioa .". ·. . ................ . 
Marinha . . ............... . 
Exterior. . . .... : ......... ~ . 
Guerra . . ., ................ . 
Agricultura I I. ~ I • I • ~ •••• I • o'. 

Viacão . . .......... · ..... ~ . 
~Fazenda . . ............... . 

' 

54.816:259$000 
39.655:175$000 

1.191 :.600$000 
114. 94.i.:285$000 
25.427:596$000 

137.083:919$000 
·45.580 :000$000 

Os corpos diplomal.icó c consula;·, e, portanto a principal 
despeza ouro com pessoal, não é· attinglda pelo Úugmento em 
~~~ . . . 

· o Tambomo não são oabrangi~os pela gratificação os subsi
dws do OPrcsrdentc e Vwe-Presrdente da Republica o dos Sena- , 
dores e D~J?utad~~· os vencimentos da Justrca Federal, Just.ica 
local, pohcra Mthl.ar e reformados da mesma, magisterio, ' 
bomberros ~ reformados ~o mesmo corpo, servcntuarios do 
c1:11to caLI,IO!JCo, pessonloactrvo e inactivo do Exercito e da Ma~ 
rmha, Mm1stros do Trrbunal do Contas . e colloctorOS' nem as . ' ' . 

' 
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quantias destinadas. a a,iudas dç cus~o c os c~edi_tos,])ara su~
stituil~õcs, extraort.lHJU!'IVS no · mterJOr tio Muw~t.eii? do Ex
terim•: pessoal ·Conlractado, cventuaos . c outros ali! compu-
tados. . · . · · · 1 

0 
a 

Os dispcndios relat1vos a esses sorvu;os se e evam a c rc 
de 174.000:000$000. 

Abalida esta, da impoi·lancia de 4f8.000 :000$ co:rcspon
dcnte u dcspezu lolal, papel com o pessoal, eslart\ 'V!slo qt~e 
~ graU!'i~a,;ã_o provisor! a . incide apenas sobre cerca de ré1s 
~H. 000 :000$000. . . , 

Não é possível assegurar· de momento a percentagem me
dia rigorosamenl.e · exacta do ·augmenlo, mas póde sc1' ava-
liada enlr.e 26 e 21:! %. . . '· . 

Admill.ido, entretanto, que se c)úvc a 30 %; amda assl!!Ji · 
csltí evidenciado que a despeza nao podcJ•ti exceder de re1s 
75. 000':000$000. . . . 

Temos {t vista neste instante a retl.aCI;ãu .filial tio proJe
cto que o Poder Legi&lativo do. Estado de .~: P~ulo aca.ba ~e 
votar não apenas concedendo simples grali!Jcacao provi~OrJa, 
mas elevando defiuitivamenlc OS VCllCinJCntOS dOS servidores 

.. daquclia importante. unidade federativa..· 
Desvaneccn-nos observar que foi 1\UOJllado a\li inlcgral

mcnto o mesmo plano a qun obedeceu · o diSIJOsitivo da lei 
federal cujo ·acerto sustentamos. . 

A dH'feren~.a 1111ica que ha entre a nossa resolução c a 
lei paulista é ~Cl' ~es~a de GO o/o o augmcnto sobre os pri-
meiros cem m1l re1s. . 

A tabella decresce, porém,. em igual progressão alé f O % 
como . succerJe na tabella federal. · 

Do resumo qtfe é J'eilo du ll!!sptJza J)ur calla reparli1:ão 
ou scrvil;o, conl'umJC a nossa rleliberaçüo, lambem determi
nara que fossem pelo Governo . libert.os os credilos coJ•rcs- · 
pondentes, Vtl-:Stl que, importando os vencimentos rios servi- ·· 1dorcs do Estado de l:l.. Paulo, no total do 55.354:162$, passa
ram a sommar 67.514 :180t, .resultando portanto" 'o augmento 
do dcspeza de 12.160:018$, result.an.do portanto, o augmenlo 
de despeza de 12.160:018$ que equivale a menos de 22..:.%. 

J:\11m!llll'ma dcmunsLJ·a~ãu mais positiva poderiam ofl'cre
cer ele que não estamos a fazüt•. calculos aereos, mas disculindo 
o assumpto com a scguranca ,que elle exige. · 
. o~ legisladores pauli~tas veÍ•ificaram· que ·a 'mesma ta

hella aqui applicada onera alli os cofres publicas em propor
tão infet•iot· de 22 .% sobre a despeza com igual ~Cl'Vli.'O. Não 
será possível que exceda de 30 .% .o onus "resullante tl União 

. do encargo ·creuclo 1 sobre .Uases idenf.ícas; distanciando-se apc-
. nas e1.n. \tma Jlarpella que l~uo poderá' attiugir á di!'í'crença 
da media senszvelmcnt <> mazs elevada, ,qUI) adoptamos para 
ser avaliada a ag·gmvução das responsabilidades do 'rhc~oul'O. 
. Concordamos, por· isto, que !'i casse \lSf.allclecicln n cilada 
J'ix'ação, correndo exclusivamente pela., cow;ignnt~ões pa·ru. 
mnteJ•iacs as vantagens de qualquer nalúrcza ao pessoal que 
por ellas tí pago. . . ' 

' Essa~ providcz~cias IJas~al'iam, a iiosso vDr, para que fos-
sem cxtmctas as 1rrcgu lur1dadc~ de que pro~erlcm os exage
rados calculo.s. sobre a despcza. consoqucnl.c da gl·aLificacüo. 
. Pum habilitar o Poder Legislativo a. JWovidcnciat• dcfini

fwamcnte sob1:c o ussumplo e tornar indbculivel a fideli-

' 
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dnrlc das informnriirs que rornm ministradas ú Commissão de 
Finanças pelo Roiator, suggcrimos tnm~em q~w fosse pre
scripla a remessa ao Cong~·csso, em _mn1o prox1.mo, de com
mcnlos rm vigor, com a Jncor]lOra~.ao propm•cJnnnl do nu
gmonlo corrrspoudonle aos ,.,~specl.ivos fu ncc ionurios. 

Poclm·iumos deliberar. enliío l'irmarlos em rJndos segurqs, 
procurando nrssn occasião motli l'icnr quanto possível as Jlln'!S 
nolaveis rlispal'idadcs que .suhsistcm. nus lahell~s rlc vr.ncl
mcnt.os cm vigoJ', com n mcot'JlOI'III:ao ppopnt'CJonal do nu-. 
groenlo proviso!'io. 

Trnrlo o lle !ai m· da Fazr.nda na ·Cama J'a,man ii' r. si ar! de
se,io de qur. o seu hmÍ1ilrlr collcga do Srnarlo collahornssc n.u 

4 rcduccfio do dispnsit.ivo, que drwria srr ndopl.arln para 11 cl
fect iviclade riu comhinucãn feita, accorrlum'os Plll nm encontro 

~ ás 5 horns da tal'dri. rir fiuhhado, Hi rleste mez. A' rR~a hora, 
poréi:n, não pourlr aquellr De)mturlo aüsenlnl'-se rln. Gama
ra par•n o ehcontr•o marcado e dcm-nos 8 .. Ex. a honra d~ 
convidm•· para conversarmos em sua resictr.ncia, :'ts 8 horas da 
noite, .daqur>llo dia. . 

'Alli r.nt.rrgámog a emenda, qur redigimos nos seguintes 
termos: \ 

"Art.. Pelo credito d~ srt.rntn e cinco mil conloR con~ 
tanto da .l'Uhricn do orcamrnto ela .Fazenda serão pug·ns as gra
tificações a que tem dit·Hil O O pessoal fiOS quadros Jegaes OU 
regnlamont.ares, constantes desta lei. ele nccôrdo com o nt·t.igo 
150 da lei n; 4. 5rí5, ele 10 rle agosto de 1922. 

§ 1', Quuesqurr vanlagons· quo competirem n pessoal que 
é pago por consignaçües de material deverão COI~l'Pl' exciusi-
vnment.o pelas mesmas consignar)ões. · · · 

§ 2•. Em maio do-1023 o Governo l'cmetter:l. ao Congrc~so 
uma dcmonslracfio dolalhada. das despezas com o pagamento 
daR gt•atificações a que se rerel'C o artigo, precisando a cil't•a 
correspondente a cada funccionnrio, repar•l.içao ou sm•vico." 

Depois de rnll'r.visla a. que nos ncaharnM de refeJ•it·, e al1í 
que S. Ex. apJ't1Rentou seu parecer, não tivesse mos mais op
port.unidndl) de ·trocar qualquer impressão sohre o assumplo. 
SurprC'hr.nclr.u-nos, por ist.o, a emenda offcrccicla sohre a ques
tão, que. cm vez rlc manter·, supprime, ele facto, a grat.ificar;iio 
provisoria no;: funcci.onarios civis, rle;;l.innnrlo o crr.rlilo rios 
sotrnta e cinco mil cnnlos, pelo qual devia cOJ'l'rl', no paga-

. monto do augmcnl.o definitivo concedido, não pr.la lahrlla de 
iniciativa rlo Srnarlo, mas pm· outros· 'disposilwos Jegao,q, ao 
ExP.rcil.o, Marinha. Policia · Milil.ar, Bombeiros ·r Magistrn
.tul'n. augmnnl.o ·cu,in dr.spcza len{ sidn .nt.é agora cus I r.ada pm· 
crorlitos rlisl i netos r que .i à cslít compul.ar.ln nas consignarõrs 
corresponriC'nt.t•s .fios minist.erios rr.specl i vos. ." _ 

· .T;í_mais ossr:; rlispenclios corrN·am poJo C1'11dit.o nbN'io Jlnru 
a gratificação provisnriu de qur lt•at.nnws. O inluilo. ria absm·
pcfio ag·ot•n pt·orosl a ria snrí1mu rlr.sl i nada a esse scn•i,·o, nw
rliante a g-rnrlar;fto eslnbrlr.cirla, niin ''scapn ·ao alcnnco "rlC' nin
guem, srnrlo mrsmo rlc nnlal' qur niin houvrssr .sido lnmhem 
mrmcipnnr10 nlli o nugmenlo concNiirlo no Mag-islcrio, pela 
proprta lr1 rir ~rmr.1·grncm, rst.nnrln, Plli.l'CI ant o, Clinl.rmplnrlo 
'o da .Magisl.rat.m•n, qur fo.b resolvido postcriormrJli.O cm lei 
espccml. · \ . · · 

.. Dopt•chrnd~-s" rle. rl1.'halrs occm•riclos nn Commissiio de 
FmaTJ~fls dn Cnmat•n, nnl. iciados pela impl'rnsa, que se 1 rm con
funchrlo ui! i n lnhrlln ·que fnym•ccc pl'O\'isn.rinmrntc o funccio.~ 

• 
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nalismó civil e o augmento defini'livo de varias ,classes do s~r
vidores do paiz, prcscripl.o no, art. 150 da lei de emergcncia'. 

A iniciativa do Sm1ad nesse .cJisposiUvü restringe-se ao 
. que preceitúa o artigo c os paragraphos do i a 5, nos quaes a 

Gamara approyara a tab()Jla Cícero . Peregrino c autorizara o 
Governo a modHical-a. O Senado, não se conformando_ com 
essa rcsolur~ão, votou as providencias 'subsLitutivas que suo ex
pressas naquelle artigo c paragraphos, cm que se resume a 
tabella em discussão. · · ' · .. 

. Os augmentos aos militares, magistrados· o professores ~i
vcram a ~pprovaoão, mas não a iniciativa. do Senado, que na~ 
é, assim, responsavcl, c menos o Relator, a~. haverem sido ·ai li 0, 
propostos. · . · · _ · 
. Pelas razões expcndidas não poderemos dar, e nao dare-
mos, nosso assentimento á suppressão . pr'oposta do augmen~o :I 
provisorio concedido ao funccionar'io civil,. que a tanto equi-
vale a emenda approvada pela Camara. . 1 

Subsi.stem ainda, e talvez mais aggravadas por .difficul
dadcs de vida supe:rvenientes, as mcsmas~rar.ões que aconscliha
ram o Congresso a votar a'quella gratificação, não , ha infla 
seis mezes; c nada .iusL!'ficaria que. a supprimisscmos em. um 
molJlento em que a situação continúa a ser para todos de su
premas provações. Accresce .que ninguoni poderá affirm~r, em 
verdade, que á àcspeza dclla decorrente é que devem ser Impu
tadas do prcferencia as nossas apert.uras financei.ras; Os ai.:. 
garismos demonstrariam .. o conLrario, ainda que ~·as causas 
dessas aperturas já não tivessem sido estudadas . c não fosst\m 
do conhecimento de toda gente. · · 
. Cumpre-nos deixar bem esclarecidos alguns pontos do bri
lhante parecer do illustrc Relator da .. Fazenda na Gamara, r e-

. !nU vos ·a op'iniões que lhe manifestámos. · 
Quando passámós ás mãos de s. Ex. a emenda já trans

cripta, fixando em 7!í mil contos ·o credit.o para pagamento 
integral da despeza resull.ante da f.abella, conforme a combi
nação que firrnaramos, S. Ex. nos deelal'ou, depois de· a· ler, 
que o accõrdo quanto ao CJ'edito de 7.~ mil contos,. seria man
tido definitivamente, mas que. por sua iniciativa e sem a 

1 ro.sp~nsabilirlado rio ~~l(ltcvz no Senado~ iria propor que, se · 
ehmmassem do bene!JCJO os fnnccionarios de Jogares cxtm-. 
et.os, addidos e inat.ivos, e bem assim os que auferissem per
centagens. Lembrámos~ lhes que os funccionarios de Jogares 
ext1.nct~s não silo inactivos, pois traballmm;c estão sujeitos a 
obr1gaçoos, embora sem Jogar'os rleterminaoos nos, quadros, e 
que qs propriamente inactivos não são,' nem nunca foram 
b~nefJCiados pela gt·~tificaçíío. Que, alóm disto, aquellcs eram 
oxpres:Same,n!.e mencwnados na tabolla: porque a Camara vo
tara .dtspos!LJvo especial no pro,iecto da lct ·de emergencia rlc
tcrmmanq,o lh~s fosso extensiva a · gratificaoão chamada da 
fÇ!m.o. cntao existente, c que o Senarlo; respeitando a rlelibera
cao da outra: Casa do Congrqsso, tendo adoptado a tabella, ape-
nas l.ransferJU ~pa_ra,. el!a a ~Itada. dispos.i cão .. - . 

· Qunnl.o aos lnnccwnarws quc.recr.br.m .porecnlagens, de
claramos t:cnlmcnte· a, S .. Ex •. que. dada a aggravnciio elo im
postos pro,,ecf.ada, scrlllm os agentes fiscncs mcjllor protegido~ 
cçm: as· vantagens ,que lhos. result.arão das cotas a que l.cr.m 
~~)f~~o sobre a· mntor arrecadação, que pele( au.gmonl.o da tn-
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Declaramos lambem que não tivcramos o intuito ao pro
por a gratificacã.~, que ella s~ estendesse !l po~·cent.agens c 
apenas á parLe l!xa dos vencimentos dos 1 unccwnarios que 
as percebem. · 

Além elos dispositivos de quo tratamos, outros existem n::. 
proposição d!l Camara, de 9uo nos .occupariamos, cm exposicüo 
demorada, s1 a sua votaçao á u!L1ma hora e a estreiteza elo 
tempo não 'nos impedissem de fazei-o. 

Eis alli o que hos. offerece dizer apressadamente sobro 
o orçamento da· Fazenda, propondo que se,ia submeltido ao 

· conhecimento e resolução do i::lenado, sell) nenhuma err.enda, 
em segunda discussão. No iritervallo desta para a terceira, 
~r?cururemos conhecer, pelas !nformações ot'ficiaes que so
llCI(.aremos, .qual . o ponto de v1sta do governo cm relação a 
mUitas provJdencms, que, por ora desconhecemos si !.cem 1ou 
não o seu apoio, afim de que possamos prestar ,ú commissão 
ós esclar·ccirncnl.ns QUIJ Sf'. lo.J•narem necessarios. 

A proposição só hoje foi trazida ao conhecimento do 
Senado, tendo sido estudada durante seis mezes pela Camara, 
qup ·nos reservou, assim, apenas tres dias para examinai-a, 
dizer sobre as modifica(;ões ou 'alterações que votou c suggerir 
as que por este ramo do Poder Legislativo forem .iulgadas 
convenientes. . 

\ 

·Sala das Commissões, 27 de dezembro de 1922.-· Alfredo 
Ellis, Presidente. _,João Lyra, Rclator .. -José Eusebio. -
b·inew Machado. - Lauro Miillc1'. - Fc1ippe Schmirlt. - · 
Bernm·do Montci1'o; - Justo Cltennont. 

PROI[l{lRIÇÃO D,\ CAMAJ\A DOS Dllf'U~'AIJOS N. ·JSS, DE.1 fl2:? A QUE 
SE RllFERE O PARECER· SUPR.'I. 

. ' 
O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• ·E' o Presidente da Republica autorizado a des
pender pelo Ministerio da Fazen~a. no cxercicio de 192~, com 
os ser\'lços· designados nas segumtes verbas, as quanl!as de 
08,417:21.1$004, .ouro, e 212.818 :713$03~, ,papel: 

(tis' tabellas explicativas {oram publicados no «Dia rio do 
Connresso) de 28 de de::embro de 1922.) . . 

I ' 

. ·' Art. 2." E' o. Governo autorizado: 

1.' A abrir, no exercício de 1923, crcditos. supplcmcn
tarcs, até o maximo de 5.000:000$, ús verbas ,mdwadus na 
tabella que acompanha a prcsenl:e. pr~posta. As ve;bns -
Soccorros publicas .- e - Excrcwws lmdos - podem o Go
ver·no abril' credil.os supplementares cm qualqueJ' mez rlo 
exm•cicio, comf.anl.o que sua tol.alidadc, c,ompu.tnda com 9s 
demais creditas aberto~. não ex~e.da d.9 max1mo flx.ado, .r~spm,
l.ndn, qunnlo ú verba.- Excrcwws Jmdos - a dJsposlc.w. d,t 
lei n. '3.2GO de 3 de setembro de 18811, nrt. H. No mnxJ.mo 
fixnclo por ÚMc ·artigo não se l•mr:p~ehcndem !JR. crr;dll.oH 
abrrl.os nos ns. 5; ü, 7 e 8 uo OJ'Cttmento . do M.lli.JRI.et:JO do 
Interior c 118' 1, 2,, a e 4 do O!'Qillllüllln do Mtmslerto da 
,Fazenda . 
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. . 2·.• A liquidar os debitas dos bancos, provenientes de ath 
XIho á lavoura. · · ' 
. 3." A despender até 00 :000~, para os reparos ·de quo en-

reco o CI'Uzador aduaneiro Dias ria Silva. · · 
4.• A estabelecer na Alfandega de Pelotas, sem augmonto 

de desposa, o serviço de recebimento e expedição · .. de ~olis-
Jlostau.'r.. . · · . ' 

5.• A despender at.é a quant,ia de 100 :OOO$; para re
const.ruccilo do edifício da Delegacia Fiscal de Goynz, por 
conta da verba 32- c Obras». , · · 

r..• A reorganizar, sem augmcnto do despesa, na vigencia 
do actual exercício financeiro, o servico da cobrancn da di
vida activa dn União, no sentido do .tornai-o. mais cfficiente. 

7.• A crear, sem augmenlo de despesa, qualquer alfandega, 
necessaria, em qualquer ponto da fronteira ou do lif,toral, no. 
territ.orio nacional. · . . 

s.• A concede~ instnllaciio gratuita em algum proprio na"'- · 
cional á .Sociedade do Geographia do Rio de .TanCiro. · · 

9.• -:-\. incluir nas nttribuicões dos i'iscaes dé sello adhe
sivo a de fiscalizar, dentro da. zona de sua ,jurisdiccão, todos 
os actos sujeitos áquelle imposto. . . 

Art.. 3.• Aos directores da Secretaria do Senado o da Ca
mara dos Deputados, mordomia do Palacio da- .Presidencia da 
Republica e Secretario do Supremo ·Tribunal Federal serão 
entregues, em quatro· prestaÇões iguaes, ndeantadns,- no co
meço dog mezes de ,janeiro, abril, .iulro e outubro, ·mediante 

.J•oquisiçúo equivalente 'ás quantias dest.inadas ao material das 
mesmas repartiÇões, incluídas na presente lei, .e, integral-

. mente, as concedidas em creditas .concernentea á mesma 
verba - Material. · · . 

. Art. 4. • Fica concedída aos delegados· fiscaes nos Estados 
competencia para autorizar a livre entrada no p·aiz dos repro
ductores puros de gado das differentes racas, dest.inados ás 
exposições-feiras, rr.ediant.e requisição- das associações ruraes 
ou suas federações, onde as houver, desde que não se,inm 
infr}ngidos dispositivos. regula_mentnres do ., 1\finisterio ~a 
Agrwult.ura. · 

Art. 5.• O Governo mandará entregar á' Municipalidade 
de. Jaraguá, no Estado de Goyaz, as quotas do remanescentes 
de loterias existentes em deposito· e as que forem. recolhidas 
ao Thesouro Nacional e incluídas em creditas· especines, 
dest.inadas pelo art. 207· da lei n·. 3.454, de 8 ele ,janeiro 
de 1918, no Gymnasio .Taraguaense, creadõ na dita cidade de 

· Jaraguá, pela lei municipal n. 46, de 15 de maio de 1916, ,e 
actualmente mantido pela mesma muriicipalidade.. . 

Art.. 6.• Ficam approvados · os creditas na sorr:mn de 
351;.\38$706, ouro, e 1:33.057:718$521, papel, constantes da 
t.nbolln A. -~,'-

Art. 7. • As moedas de . prnl.a, que forem cunhadas do 
accõrdo com o arL. 2• da lei n. 4.182, de 13 de novembro 
rle 1920, a quo se- refere o dccrot.o n. -.15. 728, de 12 de ou
tubro de 1022, boin como as de alumínio o cobro, ereudas I>r.la 
lei n. 4. 555, de. 10 do agosto de 1922, art. HO, n. 1, a que 
.~e l'Ofero o decrrto n. 15.020, de 19 do m11smo mnz, poclorüo 
Sllr t.rocaduR por notas circulantes ou snbstit.uirlas do quueR-. 
quer valores. dilaceradas ou nr10, recolhidus estas imme~Iinta
mente ú Caixa rio Amortização, al'in: de serem incineradas. 
O Governo expedirít instrucções I1nrn esse serviço, adopt.ando 

,, • 
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as medidas mais officientes para garantir a dffectividarle ela. 
incincracúo do papel-moeda assim subslit.uido. 

Arl. s;• São prohibidos os estornos de verbas, com ·o 
ob,iectivo de supprirem-se deficiencias de umas· com recursos 
de outras consignações ou sub-consignações orçamenf.at·ius. 

Arl.. 9.• Durante o unno de 1923 não serúo preenchidos os 
cargos civis ou militares vagos ou que vagarem, com excepção 
dos que devam ser occupados pot• promoçiio ou accrsso obrl
galorio, en;: virtude. de lei, r. dos occupavcis por addidos, e 

·dos quo não tenham. substitutos legaos. ' 
Art. 10. Durante o exercício de 1923 não serão admil.tidos 

fnnccionarios ext.ra-numerarios ou exrtaot•dinarios; e como 
diaristas só serão aclmittidos operarias mi trabalhadores, no.~ 
preços correntes. dos seus serviços,: nfto podendo exceder de 
10$ a diaria. Pflra neJ1hum dclles. · 

. ArL. 11. Durante o anno ele 1923, os trabalhos das repar
tições publicas ficarão adstriclos aos funccionarios constantes 
dos respectivos quadros, salvo o ajlroveit.amento de add·iclos, 
ou dnlechnicos de contabilidade por partidas dobradas. 
. · Art. 12'; São prohibidas as diárias chamadas corridas, ou 

di' torto' o mr.z, nilo podendo nenhum funccional'io receber a 
esse titulo mais de 120 dias· em .úm anno, sal·vo em funcção • 
do fiscalização de arrecadações .no Ministcrio da Fazenda, e 
por pt•nzo préviamente determinado pelo 1\Iinisterio. · 

Art., 13. Durante o anno de 1923 nenhum funccionnrio 
civil ou milit.ar poderá rocrber, sob pretexto algum, mais r.le 
nma l,judn. de custo, salvo decreto especial, rel'erenrlndo polo 
Presidente da Republica, em casos em que ·algum texto legal 
pel'lilitt.a a concessão. 

Art. 14. Os serviços das repartições ficarão limitados 
nos recursos consignados nas tabellas orçamentarias, cabendo 
aos respectivos directores .ou chefes, sob pena de responsabi
lidade, limitar a actividade doll trabalhos dessas repartições· 
nos recursos de cada consignação, restringindo · ou· suppt•i
mindo l.udo o que possa occasionar exigencia de ·supplemen~ 
tacão, incluídos nesta regra os servicos de colloctivictado civil 
ou militar. - · 

. Ar!.. 15. Durante o ·exercício de 1923, ·não serão conce
didas· a pretexto algum gratificações que não resultem de 

-texto expresso de lei, não sendo permiLtidas as concedidas em 
_ virt.urle de regulamentos, ou outros actos administ.rat ivos. 

Art. 16. Durante o anno de 1923, não se farão novos · 
· contrnctos, n•m se renovarão os existnntes, para admissiio 
de pessoal, salvo professores c teclmicos especialistas. · . 

. Art. 17. O Govoyno fará a revisão das quotas das reco- · 
bcdorins c collect.oria:s para reduzir. equitat.ivamente n clespes.a 
a os to titulo. · ~- · 

. Art. 18. Ao fazer os supprimontos' ás contuhilidnrlcs ria 
· Guorra 1o da Marinha, o· Thcsouro desconfllrá, deixando de n~ 
·remettnr, as importancias . correspondentes no montepio civil 
r. militar, para soffrorom movimento a Juro conveniente. 

Al't, 10. ·Os vencimentos dn corpo .rli'ptom:\ticn r. consular 
tnhnllarlos no areamento c estabelecidos em mil ·r!!is oum cqtri
valentos n 27 dinheiros por mil réis, são reduzidos r pns
snrão a srr pagos ao cambio 'de 24 dinheiros ouro por m ii ré is 
quando o f'unccionario sr. achar f6ra elo Brasil, o ao cambio 
do 18 dinheiros ouro por: mil f6is, emquanl.o permanecer no 

. ,,'1. 
:<L 
:·:j• :,·· 
·_· .. :_, I 
' ' ·.;: . 
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territorio brasileiro; cjuaesquer outros vencimentos 'por ser~ 
viços no estrangeiro serão pagos ao cambio de 18 d, . 

Art. 20. Nenhuma repartição federal poderá ter auto
movei da ·União, ou cuja acspesa se.ia custeada pela União, sem 
rirévia autorização especial do Ministro, a cujo ministerio a 
repartição pertenÇa, autorização que só poderá ser concedida 
ex-vi de dispositivo legal. O Governo vende1•á os au'tomoveis 
pertencentes á União, pelo preço do custo pelo menos, e niio 
encontmndo , esse preço, os venderá cm leilões publicas, ex
ceptuando os necessarios: 1 •, aos servicos do Palacio Presi
dencial até o maximo de seis; 2•, ao serviço de cada M·inistro · 
e seu gabinete, até o maximo de tres; a•; ao serviço do Vice
Presidente da Camara. dos ·Deputados, do Presidente do Su
premo Tribunal Federal iJ do Ministro procurador da Hepu
blica, um para cada um;. 4•, ao servico da Policia do Disl.ricto 
dera!, · inclusive 'para o chefe de Policia, até o numero do 

· oito;. 5•, ào serviço medico-legal, um; a•, ao serviço da Saude 
Publica, apenas para casos urgentes;. até o numero de seis; 
7•, ao serviço de. repartições do Ministerio da Agricultura, · 
apenas para casos urgentes, àté. o numero de ·dois; . .s•, ao ser
viço de prophylaxia e assistencia do' Ministcrio da Guerra até 
o numero de quatro; 9•, ao serviço de aguils; esgotos e illu
minaoão da Capital Federal .até o numero· de t.res; 10, para 
o Corpo de Bombeiros e forcas armadas, todos os casos es
pcciaes, nccessarios ao transporte colleiltivo do pessoal, só 
podendo taes automoveis ser utilizados no sePViCO publico. 

Art .. 2,1. A despesa· com telophone, cm domicilio r:--ivado 
de . funccionarios publicos, correrá por ·conta particular de 
cada funccionario. salvo. em se tratando de cada Ministro de 
Estado, do Vicc"Presidento da Ropüblica, do Vice-Presidento 
do Senado Federal, do Presidente da Camara dos-Deputados, 
do Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Chefe de 
Policia do Districl.o _,Federal. Para todos os demais funceiona
rios publicos, será pérmittido em seus domicílios o assenta
mento de apparelho do serviço officiàl, mediante ordem es~ 

· ppcial emanada do Ministro, caso o set•viço publico o re
cl'ilmar. 

Art. 22. ·Fica prohibida. n concessão de diarias aos· func-' 
cionarios CÍóVÍS e militares, CUjOS trabalhos possam ser JlXO
cutados, na séde das respectiva repartições, entendendo-se por 
séde a cidade; ·vma oti povoado oxide os mesmos ftinccionarelil. 

Art. 23. Os augmontos de. vencimentos. ex-vi da lei nu
mero 4, 555, de i O de agosto de i922,- são favor especial, de 
interpretacão restrictiva, não podendo. servir de base a outros 
augment.os, que na mesma lei sejam Cll:pre.ssos, derií:iminados 
soldos de criga,jados, reenga.iados, gratificações de comporta
monto, addicionacs de iO %, 15 %, .. etc. 

. ~ ' 

Art .. , 24. Não são permit.Udas. nas corporações armadas. 
os pagamentos. de racõcs cm dinheiro por desmuniciamcnto 
cm período de' licença,. , ' 
. Art. 25. Os nomeados ou promovidos da data rJesta lei 
cm denoto, não terão direito aos augmentos estabelecidos pelo 
art. 150 principio, e ~ i• do mesmo art. :150 da lei n. 4.555, 
do 10 do agosto do :1922, nom mesmo com as rcducçõcs rcsul-

.. tantos da ·presente lei. · 
Ar L -26. Os alumnos das Escolas Militares e Nnval ter !i o 

vencimento mensal do 50$000.. ' 

''· 

•· 
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' ' · Art. 27. Ficam supprimidas as gratificações, di ar ias ou 

quaesquer~pag·amentos, mesmo admittidos em regulamentos, 
que sob qualquer titulo sejam abonados aos directores, sub
directores, ou chefes de repartição, ·mesmo a· titulo de !!On
clucção especial, bem como aos funccionarios ou empregados 
da repartição, por serviços executados nas horas de expediente, 
ainda mesmo que se trate· de servir;o especial.' 

Art. 28. Nas folhas de pagamento dos funccionarios civis 
o militares serão tomadas em· cortsideração e descontadas pelas 
pagadorias as. consignacões feitas á sociedade beneficente 
Centro Militar Beneficente, como é feito com as sociedades 
congeneres. ' · 

-,Art. 29. Fica transferido o salrlo das quotas lotericas do 
Instituto Salesiano . do Distrícto Federal,. correspondente ao 
anno de 1922, depositado. no Thesouro Federal, para a Escola 
Agrícola· Sale·siana S. Gabriel, Rio Negro, Amazonas, podendo 
ser pago no corrente exerclcio. 

Art. 30, O art. 150 e seus paragraphos dà lei n. 4.555, do 
10 de. agosto de 1922, será interpretado e executado dentro 
das >seguintes regras: ' . · · · 

I_. Os augmerttos prov1'sorios ou . definitivos já incorpo
rados, ou não, como vencimentos normaes só cabem aos func
cionarios, . que· percebem pelas verbas de «Pessoal), venci
mentos taxativamr:mlo estatuidos em consignação ou sub-con
sígnaçilo numericamente expressa· nas tabollas da lei n. 4. 555, 

. do 10 do agoslo de 1922, não sendo permittida a ampliação de 
Iaos· augmentos a vencimentos, gratificações, salarios, diarias, 
menSalidades, ele., pagos pela verba« Material~. ou'por outra 
qualquer verba de rJospesJt extraordinaria de «Pessoal» ou 
« llfaterinl ~ não especificada· nas tabe!las orçamentarias da lei · 
n. 4. 555~ citada. 

II. os· augmentos concedidos nos termos do paragrapho 
ánterior só cabem ·a funccionários om cffectiva actividade de 
serviço 1 publico, não podendo ser extensivos aos inactivos, 
sejam estes de Jogares cxtinctos, nddidos, cm disponibilidade, 
·sem eoffcctivo,-excrcicio por qualquer motivo, ou. seJam apo- ;· 
sentados, .iubilados, . reformados, ·· ou mesmo ·snnplesmente 
licenciados, excepto quanto a osf.es ult.imos, os lic_onciados 
para tratamento do saudo. 

III. Os augmeutos concedidos pelo n. 1 não são exten
sivos a funcriíonarios que, nléih da receberem uma parte fixa 
de vencimentos, .recebem lambem porcentagens; nem sito ex
tensivas a .funccíonaríos aos quaes lc.i especial haja porven
tura permittído accumulação do caJ•go, ou só fcderaes, ou 
federaes com municipaes ou estaduae~. . . . 

IV. As excepções do.§ .5• do art. ~50 da citada le1 nu-. 
mero .\. 555 ficam reduzidas exclusivamente aos cargos do 
eh r.! e de serviço e dos do confiança Jmmediata do. gov~z:no. 
· V: Todos os augmentos concedidOs pelos rl!sposlt!Vos 
a'inrla não revogados nem . suspensos. das lms n. 3. 990, do 2 
de janeir~ de 1920, arts. 2• e s•, n·. 4. 555, de 10 do, agosto 
de 1922, nrt.. 150, o n. 4.569, ele 25 de ~gosto do• 1922, som
mudos, não poderão cm caso algum exceder do 75 mil contos 
por anuo. · 

VI. Dcs~e. total de 75 mil contos. serão dodu~irlos nu 
pagos om primeiro Jogar, o integralmente. os augmcnlos dos 
voucimentos do rlccreto legislativo n. IL5ü9, .de 25 de agosto 
de 1922, que regula os :vencimentos da mag1straLurn federal 
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da Republica; em segundo Jogar, e i!lt.egralmonf.e,~as vanla~ 
gens e gratificações asseguradas pelo § 1• rio ar L. v 50 da Ioi· 
n. 4. 555, do 10 r! e agosto de 1922; em trrceiro Jogar c inte~ 
gralmen I e, sem direilo a mais nugmcnf.n algum, os augmo'ntos 
mensaes aos vencimr.ntos de officiacs· rJ Jll'acas da activa do 
Exercito Nacional, Policia Milit,ar, Corpo rle Bombeiros e 
correspondt:>ntos da Marinha Nacional, concCJdirtos peio § 7' do 
af't. 150 rla cilada lei n. 4.555; ein uttimo·log·ar, os au
gmontos provisorios concedidos pelos a1;ts. · 19 e 150, pr•in
c.ip in. da me~ ma lei n .. 'f. 555, n:~ qnars ·ficam rr.duzirlos a 
metade, guardadas . as mesmas graduacõCJs pcrcentuaes, esta
belecidas neste ult.imo citado dispositivo. Si, porém, rlQnt.ro 

· desse maximo de 75 mil .contos, não houver possibilidade· de 
se pagar a metade alludida, fica o Gove·rno autorizado a 
supprimir repart.ições, servicos, ou cargos creados ou iimu
gurados .,depois rle 10 ri e agosto de 1922, dispensando sem 
vencimentos os funccionarios para taes reparl.icões, serviços 
ou cargos nomeados, fazendo regressar •aos postos anterior
mente occupados aquelles ·que antes dessa data ,i t\ llram 
funccionarios públicos, sendo demittidos os recentemente ·no
meados que hajam substituído .a :estes u!Limos. · . 

VII. Os augmentos consistentes na metade, ou menos, 
a que sv refere o ultimo numero anterior soffrerão t•educcão 
d(l 25 o/o, desde que durante tres mezes consecutivos o·. 
cambio ot'ficial da praça do Rio de Janeiro Ao haja mantido 
acima de 8 cl'., por mil réis; soffrerão reduc~ãn de ~O o/o, 
desde que nos mesmos termos· a taxa exceda de 10 d. ;·de 
75 %, desde . que a taxa seja, nos mesmos termos, superior 
a 12 d. ;· desapparecendo totalmente os augment.os provisorios, 
desde que, nos mesmos termos, a taxá· .do · camb.io,, exceda 
de 15 d. . 

VIII. Os que receberam no exercício de 1922. augment.os , 
indevidos, por erronea·ampliaciio do art. 150 da lei n. 4:555,. 
de 10 ele agosto de 1922, ficam re-levados da restit.uicão do 
cxr.esso recebido, ficando considerado esse pagament.ó inde
vido como darliva rle centenario, feita pela Nação a cssc·s seus 

. ·servidores.· 
IX. -Durante o exerciCIO de 1923,. fica suspensa a con~ 

cessão de novas gratificações, por tempo de serviço publico. · 
Art.. 31. Rc,,ogam-sc as disposicõcs cm. contrario • 

. · Camara dos Deputados, 27 de dezembro de· 1922. -
krnolfo Rorl1•iones de A:e1wrlo, 'Prcsiflent.r. -.- Jo,çé Alt(JU.Sto 
fli!Ze1'1'fl di! !11 edei1•o,ç, 1• Srcrct.nrio ,.....; Ascmulino ,Cunho, 2' Se-

. cret.ario . int.rrinc\. · · ,. 
'. 

TABELL.A. A ... ··· 

Leis ns. 639, de 9 de setembro .de 1860, art; 4•, § &· c 2.343 de 26 
· do agosto do 1673. art. 20 : · _ 

· Oreditos abertos de 1 de janeiro de 1921 a Sl de março 
de 1922, por conta do exercício de 1921 · 

. . Ministerio da Justiça e Negocias Interiores 

Decrolo n. 111. 7i2, rir iR r] o n!Jril r! e 1021-
Abre ao Mini~t.crin da .luslir.•a e Negocias 

Papel 

' 

•• 
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Jnleriore~ O crcuiiCI especial de 3 :870$," 
para oecorrer á~ ucspesas a cffccluar 
em HJ21J, com a educacão e inslruci\ÜO 
dos filho~ menores do Dr. Aslol[Ího · 
Dulra, de accôrdo com o decreto n. 4 .121, 
de 3 li c scl.embro de 1920 .•........... 

Decreto n. 1L819, de 21. de maio de 1921-
A!Jre .ao Minislerio jíla Justiça e Ncg·ocim; 
Intet·wres. o CJ•ed!lu exlraordinario de 
2~ 500:000$, para soccorros ás popula
ljUes do Estado do Amazonas ••..•...•• 

Decreto n. H. 820, ele 21 de maio de 1921-· 
•\bJ•o ao Minislerio da Justiça c Negocios 
nteriorcs o crctl i lo especial de ré is 
~21 :400$, para auxiliar as tlespesas Gf

. 1 cetuarlas em 1920 com 'a manuleneão 
rias escolas crcadas cm zonas de nuclêos · 
coloniaes no Estado .do Paruná ....•... 

De:!rclo n. H .833, de 27 de maio de 1021-
Abre .ao Minislerin .da Justiça e. Negocias 
Inlcrwres o credJlo especial de réis 
:::13 :i99$\J99, para pagameutu de venci
mentos ao ,iuiz da secção do Territorio 
do Acre, Dt·. Wort.igill~n Luiz Ferreira, 
nu~ per iodos do J lle dezembro de 1918, 

, om que deixou de perceber vencimen-
to:;., a 22 de Julho de HH9, c do 23 d1J 

' · ,julho, quando l'oi posto eu1 disponibili
dade, a 31 de dczilmbro'de 1919 ........ 

Decrnlü n. 15.028, de 30 · de setembro de 
Hl21-· Abre ao Ministerio da Juslir:a c. 
:Neg·ocius Interilwes; o ct•edilo especial de 
315:075$, para auxiliar, durante. o cor• 
rente anuo, a nianutcnção tlas escolas 
croarlas em wnas de nucleos coloniaes 
no Estado de Santa Cathat•ina, ....•... 

Dccreío n. i !'i. 051, de · 1·'í de outubro de .•. 
1!121-Abre ao Ministerio rJa .. Tusl.iça c·· 
Negócios Interiores, por co'nla do exer-
ciilio drJ 1921. credtlos supplc.mentares 
na imporla'ncin total de t. 0!15 :!125$, 
ás verbas 5 ... e i" do art. 2" da lei nu
mero 11.2·i2, de 5 de janeiro deste anuo;. 
afim de, occm·rer an pagamento "do St!b-

. sidiu· aos membros do' Congresso NaCJo
. na!, durante a pt•orogal;.ão da actual 

, sessüo legislativa, aló 3 dq corrente mcz · 
Decreto n. 15. H2, de 24 de novembro ·etc 

· Í92l- Abt•e. ao Ministcrio !la Justiça c 
Negocias Inlr.riurc~, por conta do excr
cicio de 1\121, cre1litos supplementarcs 
na importancia Lol.al rle .:Wl :000$, às 
verbas fl' 11 1:1' do :u·l .. 2" da lei n. 4. 242, 
de 5 de ,janeiro d'!SI.!l armo, para des
p~s.as c9m a pt•ot•og-nr;ão da ae.lual scs~~o 
JegJslat.Jva do Congt'ijiSO Nacwual, de 3 
ele sctembrll ultimo a 3 de dezembro 
vindouro I I_' I I I I ' I I I I I I I I I I t I I I I I I I I I t 

'· 

Papel 

3:870$000 

' 2.500:000$001] 

221:490$0ll0 

33:799$999 

315:075$000 

L UG5: 626$000 

\ 

:HG: 000$000 
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Decreto n. 15. 1'4~. do 26 do novembro de 
1021-.Abre ao Ministcrio da JusLiQa c 
N egocios· Interiores, por conta do exer
cício de 1!121, credilos supplcmentares 
na imporlancia Lotai de 1. 065 :625$, · ás 

<> verbas 5" e 7" do ar L. 2" da lei n. 4. 2~2. 
de 5 do janeiro de 1921, afim . de oo- . 
Correr ao, pagamento de subsidi\:J aos 
membros do Congresso Nacional, du-

. rantc a segunda prorogação da actual 
·sessão legislaliva .................... . 

Decreto n. 15.165, de 7 de dezembro do 
1921 - Abre ao Ministerio da JusLica e 

. Negoeios Interiores o credito especial de 
313 :275$ pura auxiliar, durante o cor

. rente anno, a manutenção das escolas 
creadas nas zonas 'de nucleos coloniacs 
no Estado do Rio Grande do Sul. .•... 

Decret'o n. 15.164, de 7 de dezembro de 
. 1!l21- Abre ao Ministerio ·da Justi~a' 

c Negocias Interiores o credito especial 
de 5 : 000$, para occo:vrer ·ao· pagamonto 
de despesas decorrentes da trasladação 

. dos despojos· mortaes do ex-Imperador 
D. Pedro II e de sua esposa para o 
Brasil. . ............... ~ ............... . 

Decreto n. 15.243, de '4 de ,janeiro do 
1921 -Abre ao Ministario da · Justica e 
N egocios Interiores o credito extraordi
nario de 200:000$, afim de soccorrer a· 
popula~~ão de varias municípios do Es
tado de Sergipe e para occorrer ás des
pesas. com o tratamento d~ doent~s po- -
bres Impaludados, em AquJraz; no Ceará· 

Dccr·eto n. 15.278, de. 14 de janeiro de 
· 1922 -- ·Abre ·ao Ministerio da .Justiça. e 

Negocias Interiores o credito especial de 
216:075$, para a'uxiliar as· despesas re

. lativas á. manutenção, em 1921, de as
colas em zonas de nucleos coloniaes, no 
Estado do Paraná ............. ; ..... ; -

Decreto ri. 15.279, de ·14 de janeiro· de 
1922 -Abre ao Ministerio da,Justica e 
N egocios Interiores, por conta do exer-· 
cicio de 1921, creditas supplementares 
na importancia total do ~ .036:564$516, 
ás verbas 5•, 6•, 7' e s• .do art. 2" da 
lei n. 4. 242, de 5 de janeiro do mesmo 
anno, pura as despesas da quart.a proro- · 
gação ela sessão legislativa do Congresso . 
Nacional, encerrada em 31 de dezembro 
proximo passado ........ • .........•.. 

Decreto n. 15.359, de 9 ele fevereiro de 1922 
-Abre ao Ministario da JusLiQ!l o Ne
gocias Interiores o credito es),)'ecial de 
~2 :752$050, para pagamento de despesas 

.l?apei 

1. 065 :625$000 

313:275$000 

' . 

' 5:000$000 
. ' 

200:000$000 

i 

216:075$000 

\ . 

1.036:564$516 

I 
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com a trasladação dos despoJos mm·taes 
do ex-Imperador D. Pedro II e de sua 
sua esposa, para o Brasil. . · .......... . 

Drcretu n. 15.177, de 14 de dezembro de 
1921- Abre ao Mipisterio da Justiça c 
Negocias Interiores creditas supplemen-
f.ares na importancia' total do réis 
1 • 031 :250$, ás verbas 5• c 7• do art. 2" 
da lei n. 4 .242, de 5 de janeiro do 1921, 
para occorrer ao pagamento de subsídios 
aos membros do Congresso Nacional 

Papel 

12:752$050 

durante a terceirà prorogação da 'actual . 
sessão legislativa .. , .................. ,; · .'1 ;031'i25o$ooo 

Decreto n. · 14.913, de 20 de· julho de 1021 · 

' I 

·.-Abre ao Ministerio da Justiça e Ne~ 
gocios Interiores o credito de réis 
1. 200 :000$, supplemcntar á ver·ba' n .. 29 
do art. 2• da lei de orçamento do 

. ·exercioio _de 1921 ........ ............ . 1,200:000$000 

9.466:401$565 

Ministerio. das Relações Exteriorés 

D 
I o 

ecreto n. 14.738, de 23 de' mar1;o de 1!l21 
-Abre ao Ministerio das Relações Ex-
teririr:e~ o c.redito de 63:483$870, ouro, 
para occorrer ás despesas, no corrente 
anno, decorrentes da creaçãu das le
gacões na Polonia e na Tcheco-Slovaquia 

.. ~ 

Ministerio da Marinhá · 

Decreto n. 14.896, de 24 de 'junho de 1921 · 
\~-Abre ao Ministerio da Marinha o cre- , 

dilo de 30:646$459, par·a pagamento de 
diffcr·cniJa de vencimentos dos fimccio
narios pi xis ,das . CaP,itanias dos Portos 
c Delegacias respectivas ........••..•• 

Decr·eto n. 15.206, de. 28 de dezembro de 
1021- Abre ao Ministerio da Marinha o 
credito de 11:299$978, para pagamento 
de vencimentos de varias secretarias de 
Capitanias de Portos .. ·~· ........... . 

Ministerio da Fazenda 

Decreto n. 1 L 709, de 2 de 
marco de 1921 -· Abre 
ao Ministcrio ·da Fazen
da o credito de róis 
182:773$3:14, destinado o. 

Ouro 

Papel 

63:483$870 

Papel 

30:646$459 

H :299$978 

41 :496$437 . 

Papel 
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al tender, no vigente 
r.xercici11, ao augmenl.o rle 
despesas em vi rludc da 
roorganizacüo dos sorvi
l:os . da Inspectoria de 

Ouro 

~oguro ....... ...... ,·.... . .......... . 
. Decreto n. 14 .• 7M, de 2!! de' 

· março de 1!!21 - Abro 
ao Ministerio da F.azcn

" da o credito lle réis 
, 2:160$, para attcnder ao 

pagamento .. de s·ca:Lifica
l:·lies addíciimaes a que 
fQz jús, · nus annos ile 
Hl13 c · f!H 4, o. ex-ser
v e n to·· da Inspectoria 
Agrícola dçr 1• districto, 
no Estado ilo Amazonns, 
.roão l'~ancisco l<austo 

Decreto. n. :14'. 747, de 23 de 
.março -de 1921 - Abre 
ao Ministerio da ]~azen-
'rla o credito de réis 
80 :O!:JG$132, para . aüen-

Oot o •o t I o I o I o o 

dcr au pagamento de 
· gratificações add icionaes,;. 
cnl•rcspondcn Les aos ex c r- ' · 
cicios de 1!!111 a 1916, 
a diversos i'unccionarios 
rio Minisf.erio da Agricul.: 
tura, Industi•ia e Com-
In·ercio ........... ···. . . . . . . t • ·, ........ . 

Decreto n. 14.802, de 11 do 
maio de 1!!21 - Abre 
ao Ministerio da Fazen-

' 
da .o credito de réis 
J • 57 4 :!!20$, supplcmen.:. 
I. ar 4 verba 11 • - . .Im,. . ,. 
prensa Nacional !J Dim·io. :: '"':'; · : : 
Of{icial - do vigenli].:r , . , 
o~·cam,ento do mc~mo tni·<:l. '·~~· .' 
llJStCl'.lO . •..•. , •.•••.• , . 1 .. :. , ,r.· .. ··•··• .... • , , 

Decrr.t.o n .. H. !l17, de 26 de :,, ;' ' 
· ,julho • i!ct 1921 - Abre o,., • . 

. ao lliinislerio da Fazcn- , .. '. 
da o credito . de, réis 
362 :li2:1$300, para oe-

,. 

,, '. 

correr· ás despesas com 
~ installacuo da· Inspe
ctoria Geral ·dos Bancos, 
durante os mczes dc . .,iu
nho ·a dezcjllbro do cor-. 
1•onl.e anno ; ....... ·· .. ",· ,: . . ... ; ,·; , .... . 

I 

• 

' 
:Dccrcto ·ll, 14 ;990, !lo 10 de 

·~t!l.embrei ele 1021 · , -
.\brc ao Ministorio ··da 
Pazenda o credito de 
300:000$, supplemoittur 

,,:· 

' 
. ::' ·. ~ , .. 

f' ' ....... 

. "' ' 

Papel 

182:773$334 

"" 

2:160$000. 

I ' 

80:096$132 

:1.574:920$000 

. ' 

302:621$300 

.. 
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ft vcl'ba ti', "Inactivos, 
pensionistas, etc.", con
signacão IJ, Aposenta
dos ·•Novas concessões", 
do vigente orçamento do 
mesmo ministet,io ..... . 

Decreto n . 15. 089, ele 3 do 
· novembro de · 1921 -
Abre ao . l\!ini8terio da 
Fazenda o credi t.o de 
2.0QO :000$, ·· supplemen
tar á verba ao•, "Exer
cícios findos", do vigen
te orçamento do mesmo 
n1inisterio ...... ~ ..... ; . 

Deo::reto n. 15.107, de· !l de 
novembro rle 1921 -
:o\bre ao Ministerio da 
:Fazenda o credito espe
cial f.!c -i :920$, para pa
g&mento de gratificações 
a que fez jlis Dagobcr!o 
de Castro c Silva, no 
período d:J 1 t · de abril 
dr ·1916 a 31 de maio de 
1!117, como a,iudantc da 

'Inspectoria de Protec-
ção aos lndios, no 

. Amazon"as c Acre ...... . 
Decreto n. 15.181, de 20 de 

dezembro de 1921 -
Abre ao... Ministerio da 
Fazenda. ··O credito de 
22:716$119, para pagar 
a D. Belmira Aurora 
Ferraz Cardeal, diffc

-: l'enças de montepio re-
lativas· ao período de 1 !J 
de maio de 1898 a 31 de 

. julho de 191-i ......... ~ 
Decreto n. 15.223, tio 2!! de 

dezembro de 1921 
Abre ao l\linisterio da. 
Fazenda o credito es
pecial de 57:390$, para 
pagar aos correios e 

. serventes da Imprensa 
Nacional a gratificacão 
de 30 % · sobre venci
mentos a que teem di
t•cito, em 1912, em face 
do .disposto no art. .9·i 
da lei n. 2.54~. do 5 de 

•,;t~ janeiro do mesmo anno 
• DccJ•et.o•n. 15.2·i0, de 3 de 

janeiro 'de 1922 - Abre 
ao Ministerio da Fa-
s. - :VoJ. XI 

' I 

Ouro .Papel 

O t o O o O O O O I o I• 300:000$000 

o O o O o t I o I O I o 2.000:000$000 

., 

O o o O O o I O o O I I 4:920$000 

.,. 

'O o o O O I O O I O O O 22:716$ii9 

I I I O I I I I I O I O .57 :3!!0$000 

48 

,. 
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Ouro· 

zenda os crodilos 1lc 
280:000$, .· ouro, o ré is 
100:000$, papel, sup
plomenlares á verba 2\J', 
"Heposiçõcs e resLitui
I'Õcs ", do orçamento do 
Illesmo minisLerio para 
o cxercicio de 1,921 , . . . 280:000$000 

Decreto n .' 15.336, de 27 de 
janeiro de 1922 - Abre 
ao MinisLerio da Fa- -
zenda o credito de réis 
2:165$677, para occor
rer ao pagamento do 

·soldo relativo ao po-, 
riodo de 9 de janeiro a 
9 de fevereiro de 1915 
e que o marechal gra
duado e reformado, Ro~ · 
dolpho Gustavo · da Pai
xão, deixou de receber 
por estar funccionando 
o Congresso Nacional... . .......... . 

Decreto n. i 5. 373, de H de 
Jevorõiro de 1922-Abre 
ao MinisLerio da Fa
zenda o credito de réis 
35 :077$419, para occor
I'er ao pagamento de · 
d1fferencas de pensões 
de montepio a que teem 
direito D. Casemira do . 
Nascimento Navarro, re-

' lati vos· ao periodo de 20 
de ,janeiro de 1898 ·a 31 
do agosto de 1912..... .. .......... 

Decreto n. 15 ,1!14, de 25 do 
. marco de 1922 - Abre 

ao Ministerio da Fa
zenda. o credito de réis 
50 : 399$820; P.ara pagar 

. a DD. Ottllia Calpas 
llamalbo, .Toanna Tupy 
Caldas e Adautina Cal
das Hodriguos, . a dif'fe
rença do montepio · o 
meio soldo, deixados por 
seu faflecido pae, o te
nente-coronel Antonio 
Tupy Caldas referente 
ao pcriodo de 1 de ou-

. , tubro .de 1807 a 31 de 
. dezembro do i 908, • , •... I O O I I o o o o 

Panei 

100:000$000 

J 2:165$677 

'·' -

35:077$419 

50 :39!1$820 c 

11' 280:000$,000 4. 775:239$801 . 

" 
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Papel 
Miuisterio da Agriculturíl, Indusiria e Commercio 

l .... 

Decreto n. 11.674, de 16 de fevereiro de 1921 
-Abro ao Ministe'rio da Agricultura, 
lndusLria e Commcrcio o credito de 
R, 000:000$, para completar o pagamento 
.do pessoal encarregado dos ·servicos de 
collecla o revisão dos boletins consi-
1 ar i os nos diversos Estados, e Lambem, 
para satisfazer ás despesas com os tra
balhos. de apuração do censo nesta ca
pital, no· corrente exercício .. , .... , .. , . 

·Decreto n.· 14•. 720, da !J de 'marco de 1921-
Abre ao: Ministerio da Agricultura, In
dustria e Commercio o credito de réis 
f •. 335 :350$800, para attender, no cor
rente anno, ao ·pagamento das percenta- . 
gens dos t'unccwnarios dos quadros . do 
referido ministerio . estabelecidas p()IO 
decreto n .. 3.990, de 2 de janeiro de 1920 

De~reto .n. 14.952, de 17 de agosto cÍe 1921 · 
- Abre. ao· Ministerio da Agricultura, 
Industria e Commercio o credito de 
2. 000:000$, para attender ás despesas 
com o recenseamento, no corrente anno 

· Decreto n. 1·t. 958, de 31 de agosto de 1921 .. · 
---'Abre ao Minisl erio da Agricultura, 
Industria · e Commercio o credito de 
H o :000$, para att'ender, no corrente 
anno, ao custeio da · Superintendenc.ia 
do · A!:lastecimento c ás despesas pre
vistas nos arts. 3' e 9• do regulamento 
annexo ao decreto n. 14.027, de 21 

·de janeiro de 1920 ................... .. 
Decreto n. 14.989, de 10 de setembro de 1922. 

- Abre ao :Ministerio da Agricultura, 
Industria e Commercio o éredito de 
396:840$ para· subvencionar no cor
rente anno, o Serviço de Defesa do 'AI~ 
.godão, mantido pelo Estado da Para
hyba 00 Norte: . · ......•......... · .... 

' 
Decreto n. 15.188, de 21 de dezembro de-1921 

: - Abre. ao :Ministerio da Agricultura, .. 
Industria c Comniercio o credito de 
5. 000:000$ para a realizacão · de um 
empréstimo até o maximo .desta quan
tia a Thc Anglo Brazilian Iron and 
Stecl Syndicate Limited por si-ou com-

.. , panhia brasileira que organizar, me~ 
diante contracto com o Governo para 
obtenoão dos favores de que cogita o 
art. 53, n. XXIV, da lei n. 3.991, de 5 de 

.. ianeiro. de 1920, revigorado~ pelo de~ · 
preto legisla~ivo n. 4 .240 ••...•••.•• :.~ .-

,• 

8.000:000$000 

1. 335 ;350$800 

2.000:000$000 

110:000$000 

·su6 :84o$ooo . . 

j.-• • ' ,,\ 

5.000:000$000 
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Decreto n. -15.250, do lt de ,ianciro de 1022 
- Abre ao Mini si el'io da Ag·riéultura. 
Induslt•ia o Commercio, cm títulos ria 
divida publica. o credito de 400:000$, 
pa1•a cmpz·csUmo á. Companhia Nol'lc 
Paulista de Combustíveis, dnslínado , li 
construc'cão de um canal ferreo ligan
do as minas do lignHo da mesma com
panhia ;í linha da Estt•ada de Ferro Cen
tral do Brasil e á. installaçüo em suas · 

.usinas de um seccador ........... , ... . 

Decreto n. 15.369, de iG de fcvercit·o de 1922 
-, Abre ao Ministcl'io ·da ·· Agricullura, 
Industl'ia e Commercio o crcdilo de 
100 :000$ para subvcnriionar, no anno 
proximo passado, o Servico de Algodão, 
mantido pelo Estado do Maranbüo .•. , ·. · 

. ' . ' 

Decreto n. 15.391, de 8 de março de 1021 
- Abre ao Ministerio da Agricultura, 
Industria e Commercio o cr.cdito de 
33 :367$771, para attcnder ao pagamento · 
dos veneimcnlos que são devidos ao 
Dr. Joaquim de Lima Pires Ferreira, 

· lent~ ·cathedratico da Escola Superior de 
"\igricu!Ltu:a c ·Medicina Vchc•rinaria ... 

Dec1·eto. n. 15.392, dc_s de m:uw de 1922 
- AbJ'c ao Ministerio da -Agricultura, 
Industria c Commercio o credito de 
8~,'-120$, para aLtendcJ• ao pagnmento 
d s percentagens aos .adjuntos e contra
m .slres das Escolas de Aprendizes Arti
fices, a que fizeram'.iús no anilo proximo 
passado I • ,.. I I I I I I·, I t. I·. O 1 I t f I I I I f t I 

.Paper 

400·:000$000 

I 

' 
100:000$000 

33:367$171 

Mini!terio da Viação e Obras Publicas 

Deáclo n. !4.7.25~ de 16 de marco rlc · 1921 
- Abre nu Ministerio da Viacüo o Obras. 
Publicas, o ere'diLo de 2.860:000$, em 
npoliccs, para despesas com o .resgate da 
Estrada de l?ert•o Caxias a S. Josó das· 
Cajazciras, no Estado do Maranhão .• , 

Decreto n. 11t.773, de 21 i.lc marco i.le 1921 
- Ahl·~ ao Minisl.erio· da Viacão ·o Obras 
Publicas, o credito de 690 :500$, par·a. 
desapropriac.üo, ·indcmnizacüo, 1acquisi~ 
cão e construc1;i'io de um lldii'icio desti
nnrlo á. AdminisLl'ação odos Correios, na 
llarwhyba do. Norte •.•.•.•.• , •I• .,. ••••• •! , • 

/ 

2.800:000$000 

..,, 

<lo o: 5001000 ··- ... '. 
. ,, . 



" 

RllFISÃo EM 27 m: DF.ZilMDno Dll 'i !l22 75~ 

Papel 

Decreto n. '111.79"0; rie 2 de maio de 1021 
-Abre ao Ministerio da Viacão e Obras 
Publicas, o credito de 80:000$, para 
occoJ.•t•or ÚR despesas com ·os estudos dn
!'initivós do prolongamento do ramal di.' 
Snnta Bnrbnra, na Esl.l'ada de Ferro Cr.n-

_.. t.t•al do Brasil.. . .. .. .. . . . .. .. . .. .. .. . 80:000$000 

Decreto n. H. 79!!, rie 5 rle maio rle 1!121 
- Abre ao Minisi'erio tia Viação e Obras 
Publicas, o c!'cdito de !Hl8 :503:685, em 
apolices, para des1,esas resultantes da 
rrscisiio rlo cnntraclo dr. construcção c 
arrendamento rla Estrada de Ferro Cen-
tral rio Rio Grande do Norte. . . . • . . • 068:503$1:\85 

Decreto n. 14.801, de U rle maio de 1921 
~ Abre no Ministerio da Viação e Obras 
Publica~. o credito rle 105:1125$041, em 
apolices, para completar o 'f.lagamento 
das despesas com o resgate da Estrada do 
Ferro Caxial'l a São José das Ca,iazeirns, 
no Esta rio (Jo Maranhão. ... • .. . .. • .. . ·1 05:425$041 

Decretei n. H. 841,' de 31 de maio de 1921 
- Abre ao Minisf,erio da Viar;iío e Obras 
,PublicM, o crediot.o de 'i .391 :000$, em , 
npolices, para. atlender íts despesas· re
lativas no contracto autorizado pelo de
creto n •. H. 823, dr. 24 do corrente, a 
ser celebrado com a Companhia Geral 
de Melhoramentos no Mwranhão. • • . • . 7. S91 : OOO$Oíl0 

Decreto n ,' 14 .. 899, de 30 de ,iunho de 1921 
- Abre no Ministerio da Viacão c Obras 
Publicas. o credito rle 177 :200$, para a 
conclusão do .ectificin iniciado ·pelo 
Ll6yd BI!lllsilciro na rua Visconde do 
Hnborahy. nesta Capital. o que ora sa 
clest.inn ít Directoria Geral elos Cor-
rotos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 :.200$000 

Drcrot.o n. H.914, de 30 de .itilho ele Úl21 
- Abre ao !\finislerio rln Viação c Obras 
Publicas, o crcdif.o do 1.000 :000$, para · ' 
occorrer ás despesas com a construcoiío 
do erlificio rlesf.in'arlo (t Aelmin is trarão 
dos Correios rla ·Capital do Estaclo • rlo 
São Paulo. · • • ..... ·................ 1. 000:000$000 

Decreto n. 14.9.17, ele iG do agosto de 1921 
-Abre ao Minislorio ela Viacuo r. Obras 
Publicas, o crcrlilo do 550:000$ (qui
nhentos e cincoenla conl.os elo r1!is) para 
occorror ·ás despesas com n acquisiciío 
do terreno r. consl.rucciio rlo edil'icio llcs
l.inarlo nos Tclr.graphos e Correios do 
Pe~ropolis, no Esl.ndo do Rio ele Janeiro 550:000,000 
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Decreto n. :14.950 A, de 17 de agosto de 1921 
-·Abre ao Ministerio da Viação e Obras 
Publicas, o credito de 794:295.$ para oc-

Papel 

- correr ás despesas com os trabalhos para , ' 
conclusão da Estrada de Ferro Piquete 
a Itajubá. . .. .. • . .. .. .. .. .. .. .. .. . i 794:295$000 

Decreto n. 14.951, de 17 de agosto· de 1921, 
- Autoriza o Mi!iisterio da Fazenda a 
emittic apo!ices da divida publica in
terna, do valor de um conto de ·réis, 
até a importancia de 44.000:000$, para 
occorrer ás despesas de construcção das 
estradas de ferro contractadas com a 
The Great Western of Brasil Railway 
Company, Limited, e dii outPas provi-
dencias. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 44.000:000$000 

Decreto n. 15.053, de 19 de outubro de 1921 
-Abre ao Ministerio da Viação e Obras · 
Publica·s o crerlit.o de cNÜ'- contos de· réis 
(100 :000$, destinado a despesas neces-

sarias ás installações dos serviços . de 
·captação de. energia hyrlraulica para 
electrificação da Estrada de Ferro Cen-
tral do Brasil. . . .......... ; . . .. .. . 1 oo : 000$000 

' ' . 

Decreto n. 15.095, de 5 de novembro .de 
1921 - Abro ao . .Minist.erío da Viação e 
Obras Publicas o credito de 1. 000:000$ 
(mil contos de ·réis), para occorrer ás 
despesas com a continuacão da constru-

. cção do edifício destinado ;í Admínis- · 
1,ração dos Correios da Capital do Es-
tado de S.. Pnulo. . . .. .. .. .. .. .. .. . 1. 000:000$000 

Decreto n; 15.108, de 10 de novembro de 
1921 ·- Abre ao· Ministerio da Viação c 
Obras 'Publicas o crcdit.o de · 600 :000$, 
(seiscentos contos de ré is). para acqui
sic!io da ·cachoeira do Salto e fazenda 
do mesmo nome pertencentes aos her
deiros do Dr. Saturnino Ferreira da 
Veiga, para a produccão de energia 
destinada a eleotrificacão do ramal de 
S. Paulo, da Estrada de Ferro Central 
·do' Brasil.' ... , .................... . 6QÓ:000ljl000 

------

Decreto n. 14.66f, de 1 de 
fovoreiro ·do 1921 
Abre ao MiniM.orio da 
rGue.rrn o crqdito de . ré is 
895$1ú2, para pagnjnen-

1 
: . 

105.3.16:923$726 

Ouro Papel 

,, 
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to ao capitão da 2" linha 
.José Joaquim Franco 
de Sá, pelo exercício do 
cargo de auxiliar do 
Departamento da mes-
ma linha. . • . ...... . 

Decreto n. 14.702, de 2 . de 
márço de 1921 - Abro 
ao Ministerio da Guerra 
o ·credito da quantia de 
.30:099$053, para oe
correr ao pagamento do 
soldo vitalício a volun-

tarios da Patria. . .... 

Ouro Papel 

••••••• o •••• 895$152 

' \ 

• •••••••• o •• 30: 0.99Í053 

Decreto n. 14.762, ·de 7 de 
abril de 1921 -. Abre ao 
MinisLerio . da Guerra o 
c.rt!dito do 26: 050${i85 
para pagamento do sol-. 
do vitalicio a volun-
tarios da Pal:ria. . .... ·· ............ "·'·· 26:950$685 

Decreto n. 14.763,. de 7 de 
abril de 1921 - Abre · 
ao Ministerio' da Guerra 
o credito de 30:600$, 
para pagamento de des
pesas da Escola de V e
terinaria do Exercilio, 
no corrente anuo. . . . . . . . . . . . . . . . . 30 :600$000 

" Decreto n. 14.789, de 2 de / 
· maio· de 1921- Abre a 

Minislerio da Guerra o 
credil.o de 108: 1'50$', para 
att.ender ás despesas com . / · 
;s Escolas (]e IntendC:n- · 
c ia, ·.durante . o corrente 
anno . . : . . . .. . . . 

Decreto n. :1.4 .851, de· i dé 
junho de . HJ21. - Abre 
ao Ministerio da Guerra 
o credito da· quantia de 
30.000:000$, cm apoli
cos, para attenrler a deR
·pesas decorrantns da ro
organizaciio do Exercito. 

Decreto n. 11.853. de· 1 de · 
junho do 1921 - Abro 
ao Minisl.crio da Guerra 
os credif.os do 7 :954$83ü, 
ouro. e 1 O :700$, papel, 
para pagamento ao 3• 

.......... o. 168:150$000 

• •• o. o •••••• 30.000:~00$000 
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orticial da Secretaria 
do Estado da Viacuo c 
Obras Publicas, Gabriel 
Pinheiro de Almeida, de 
diaria . c differcnca de 
vencimentos a que teve 
di~cilo durante o tempo 
.cm que serviu na com·. 
missão de estudos de 
operações de guerra e 
acquisição de! . material 
na Franca. : . , .... , .. 

Decreto n. 14. 894, de 29 de 
junho de 1921 - Abre 
ao Ministerio da Guerra 
o '!lredito de 5:631,$477, 
para pagll!Dento do terco 
de campanha a officiaes 
que estiveram ·na defesa 
fixa e .. movei do 'litto·ral 

Ouro 

7 :.1)54$836 

da· RelQUiblica. . .. . . . . . . •. . ........... . 
· (Recllficndo pelo decre- · 

to ..de 3 · de . agosto de 
1921). 

Decreto n. 15.041, de a 
de outubro de 1921 -
Abre ao Ministerio da 
Guerra o credito especial 
de. 176 :253$995, para 
p.ngamento de soldo vi
talic,io a voluntarios da 
Patria. . . . .· ....... ~·· 

Decreto n. 15.109, de 12 de 
novembro de 1921 . ..;.;. 
Abre ao Ministerio da 

0 t, . . ' I I 0 0 I 0 I I I 

Guérra o credito de réis - ,. 
to. ooo :ooo,, em apolices, 

. :para attender a deSipesa~ 
decorrentes da reorga-
nizaQão do Exercito.. , . • .......... . 

Decreto n. ' Hi .186, de 21 dll 
dezembro de · 1921 -
Abre ·ao Ministerio da: 
Guerra o credito de réis 
1:208$058, para paga
mento do terco de cam· 
panha ao capitílo Luiz 
Gonzaga Bol'ges Elortes 
e 1" tenente Joíio Maria 
do Amaral. . . .,, ..... I O I O t I I I 10 O o I 

Papel 

10:~60$000 

. 5 :631$4i:7 

- 176:253$995 

1o.ooo:ooo•ooo 

1:208$058 

7:954.836 40.450:548$420 

,, 
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Verbas ~o orçamento ~ara as ~uaes o Governo po~era abrir credito 
su~plementar no exerclclo ~e U23,. ~c accordo com. as leis 
os, 589, de ·9 de sctem~ro ·~c 115~, 2.348, oe 23 de agosto 
~c 1113, U9, ~e 16 ~e ~czembro ~c 1016, art. 8", · o, 1, 
art. 23 da lei o, 49~, de 16 de dczem~ro de.1~91 e, lei n. &Di 

de 11 de dezem~ro 4e 1m; art. 54, n. 1 · · 

Ministerio da Justiça e N egocios Interiores 

Soccorros pltblico.ç. 
Subs·idios e ajudas de cu.sto aos Deputado,, e Senado1•es -

·Pelo que for preciso durante as prorogações,' sessões exlraor~ 
rtinarias c devido ao preenchimento de vagas • 

. · . Secretaria do Senado e da Camara dos Deputados·- Pelo 

,, 

servico sienographico e de redacção e publicaciio dos debates 
durante as prorog!llçiles fl sessões extrnordinar.ias do Con~ 
.grasso. 

··. 
Ministerio dD:s Relações . Exteriores. 

E:rtraol•clinar'ias no exterior, 

Miõlsterio da Marinha 

Hospitaes - Pelos medicnm~nlos e ulensilios, . 
Clas,ye,ç inactiva,ç - Pelo soldo .de officiaos c pracns ·· 

. ·Munições de bocca - Pelos sustento o dieta das guarni~ 
çnes do .navios da Armada. . · 

' Muniçúes ·navaes - llrlos casos fortuitos de nvaria, nau~ 
f•ragos ali,jamenl.o de objectos ao mar. o outt•os sinistros; 

· · · F-reta- Para.commissões rio snque, pa~sngens autoriznrlàs 
por lei, frotes de volUme~ e. ajudas de custo . 

. Eventuaes· - Para tratamento de officiaf!s o praças. em 
portos f!s-trangeiros r. em Egl.ados \Jnde não ha ·hospil.aes ll en
fermarias e para rlcspesas de r.nl.rJ•ramenlo e gt•atificu,:õ·?S 
C.'draordinarias determinadas por !ri . 

• 
Ministerio da Guerra 

Servira rlc Saude - Pelos modicamontos c utensilios a 
pr·aças de 'proL. 
. Soldo, etapa e m•n.l'i(icaÇúes da praças -· .Pelas que oe-
correrem além da importuncin consignada. 

Classes inàcf'ivas -· .Pelas .oLnpas das praças invalidas e 
.S[!Ido ele ol'ficiaes c pra(•us reformados. 

I 
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Ajudas de custo - Pelas que· se abonarem aos officiaes 
que viajam cm commissão do servico. 

M·qf.e1'1:al -· Diver,sas despesas pelo trans,porte de. tropas. 

Ministerio da .ViaÇão e Obras Publicas .. 

Garantia de .iuros de estmdas de. {err·o e por•tos - Pelo 
que exceder ao decretado; 

Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio 

Transportes, alimcntaçfio, vest.ua:rio o tratamento dos 
· alumnos, cplonos, indigonus i:J iminigrantes e forragem c tra,.. 
ta menta dos animaes. · · · 

.Tnros e amm·tizaçl1o e mais despesas da d·ivida extarrna. 

Mlnisterio da Fazenda 

Juros da divida intcma fundada - Pelos que occorrerem 
no caso de fundar-se parte ela divida J'luctuante.ou de se fa-
r.e,rem operações de crcd ito, . 

• Tur•os e mnorti:açl1o dos ernprcstimos inter•nos. . 
Juros da divida inscriptn. etc. - Pelos reclamados além 

clo.s algarimos orçados. · . . · . 
In.activos, pan.~innistas c bcne{'iciarios. dos 'inontcpios -

Pelas aposentadorias, pela pensão, meio soldo, montcpio e fu
neral quando a consigna~\ãn não for su:fficiente. · 

Caixa da .4.m.or·ti:açl1o - Pelo feitio ·e assignatura de 
notas. · . . · 

. Recebedo·ria - Pelas porcentagens âos empregados ... quando 
a~ consignações não forem süfficient.c,s. 

Al{an.deaa.~ - Pelas porcentagens aos empregados, quando 
as consigMções excederem ao credito votado. · , . . ' 

111 csa rla!'renda e çollectoria.s - Pelas· porcentagens nos 
empregados, quando não bastar o credito votado. · • · 1 

!F'i.scaliza~·iio c maú deNpesas d1! ·Nnpo.çf,ns de consumo· a de 
transporte - Pelas porcentagens, rlinrias, passagens :c J.rans-
porte. · · , ·· · 

A,iuda.~ de· custo - Pelas qu c forem reclamadas aJiém da 
quantia orçada. · . . . 

.Tttr•os diversos - Pe.Ins importancias que forem precisa~. 
alúm das consignadas. · 
· Juros de bilhetes· do Thesour•o -· Idem, idem. ·. 

Commissões e cor1·etaaer~s - Pelo que for necessario, 
além da somma concedida; · · 

· Juros dos cmprestimos · da1 Caixa dos Orphlios. -. Pelos 
quo. forem ·reclamados, si a6Sua importancia exceder á do cre-

. diw votado. · . . . , . 
Juros dos dcpoidtos das Caixas Econom.·icas e dos !fonte.~ 

de Soccm·rn - Pelos ,que fora_m devidos além do credito vo-
tado. · · : , 

. ExcrC'icio.ç {'inrlos - Pelas aposentadorias, pensões, orde
nados, soldos c outros vencimentM marcados em lei e outras 
despesas nos casos •çlo nrt. H da lei n. 3,230, de 3 rlc ;;a
tembro de IBSL 

Ra1wsiçtics e restituiçties - Pelos pagn1.ncnt~ reelamaclos. 
quanrlo a imporl.ancia clcllcs 9xcerler. fi .. COI}SIS'llUof;ao, : 

· E' lida· nnvamcn~c. posta em d1scussuo e, sem debnJ,e, 
approvacla, a redacção final d!!- emenda dú Seriado :i prOI•O-

' . 

' 

I 

I 
I • • -
• 
I 
I 

• • I 

I • 
• • 

• • • • --
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sicão da Camara dos Deputados n. 33, de 1922, dispondo sobre 
a industria da madeira. · · . 

O Sr. Presidsnte - A proposiNlo vae, ·com a emenda. ser 
devolvida :í Gamara dos Deputado&'. · 

' 
O S!'. ·Presidente - Continúa a hora do expediente. Tem 

a palavra o Sr. Senador Alfredo Ellis. · 

. O Sr. Alh·cdo Ellis 
1

(•) - Sr·. Presidente, vou rr.cupar o. 
attenção da Casa apenas por ·alguns minutos. ,. 

Os Jornaes da manhã publicaram_. uma exposicão do 
Sr .. ~x-minist.ro da Fazenáa, a respeito .. da operação . financeirà 
realizada pelo Governa '(las>ado, operação que t.eve como ga
rantia as 4. ·535 saccas de café, adquiridas por conta da valo-
rização que essa operacão determinou. · 
. Cumpre-me apenas agradecer a S. Ex. o ter, assim tra

. zido ao conhecimento do paiz c do Senado os dados mais im-
portantes dessas operações. · 

Dou .paraben&' á miliha fortuna pelo facto de ter pro .. 
vocado a. exposicíio do nobre CX'-detent.or da pasta dl!- Fa
zenda. Nu.o ha tempo para estudar o assumpt.o com a· atten..; 
çãn que a gravidade e a import.ancia do caso requerem. 
Além ·disso,\ a 1 Commissão de· Finanças, da qual sou o presi
dente, requisitou. do actual ministro da Fnienda informa:cões 
sobre o mesmo enso, as quaes ainda não nos chegaram ás 
.mãos. Só depois de conhecer .a~ informações officia.es, infor
·maçõcs que, ·natu,ralment.e, serão detalhadas ó que poderemos 
conhecer a marcha que ,teve essa transacção, no -tocante a 

· acquisição desse «stock:~>,· e a collocacão do _mesmo, ~obrô 
a qualidade;· a fórma rpela qual J9i elle entregue á S'l,larda da 
Brasilian Warrants :Company. Só· então poderemos aJuizar da 
roférida nperação. · 

Diz o nobre ex-ministro· da Fazenda, no final da sua 
exposição, que della resultará um lucro de novecentos mil 
contos. · · 

.Sr.· Presidente, se tal lucró se realizar, terei oppor.tuni
. dado do vir bat.er palmaR, e apoiar ·a acção do S. Ex, dandn 

• a mim proprin parabens .. pelo concurso que prestei incenti-
. vando o act.o praticado pelo Sr., ex-Presidente da Republica .. 

A questão de so co~hecer qual o resultado da valoriza
cão do cafó, ·conforme hnntnm diRS·r. l'<':snHDn ria rliRcnssão do 
·orçamento da·~ Receita/ lembrando eu nes·sa occasião o líicro 
que deveria ter obtido o Governo nessa operação. Trouxe. 'l 
debate a alludida operaçíio para que fos&'e levada: ·em conta 
as sobras, os lucros, parn diminuição do valor que ,teem dado. 
ao déficit. a.i~ · · 

No seio d!t~ CommisRão lembrei. que, além do verbas quo 
não estavam oscripturados no nos·so activo, em bem possr
vel qu o dessa· operação · resultasse,· como succodcr.a com as 
ant.eriorrs, avu ltndos lucros, não sondo de ffi'J:ls que pod.Ji>'
semos contar com um juro nunca inferior 'il. uma- ou a libra 
o' mola <por •sacca de café, 

(') Não foi 'revisto pelo orndor. 
\ 
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· Aventando cssn ídén, pr.. Prcsidenf.c, devo . dizer a 
'V. E:t. que o nobre relaf.or e eu alimentnvamoe a espernnoa 
de que pudcssemos conf.nr· com um su.pel'av'it de c·mco-n' s<ns 
rnilhõc~ esterlinos, que viriilm trazer trm rerorco. ext.r'rtOrrti
nario, no nosso activo pnrll supplantnr ou, PGlo menos, at.tc- · 
1m ar, o avultado dcticit que tanto . panic~1 causc.u ao nosso 
munrlo financeiro e politico. 

O Sn. LAUfiO Mür.LEI\ - Apoiado . 
. O Sn. Ar.FREDO Er.!Jis - O-utro intuito não Uvnmo3, 

Sr. Presírlente, ·c por isso foi <\ h<mrndo relator da Rec·cit.a in
cumbii:lo de entender-se com o Governo, trazendo tí Commissão.o 
re~ult:ado da operncão afim de se ter conhecimento basico para 
or·ganízal)ão do orl)amento ria Receita, levando o su.permJit ,ius
.tnmcnto ao nosso activo, Foi. S, íEx. quem depois dll obtnr 
alguns esclarecimentos que mil haviam Sido, não di·g{) negados. 
mas occu\tos, pelo!! fune!liOnarios a que rccOTri, como o Prcsiden
b do Banco, o Sr. Cond(l Sicilia·no c. o Sr. Custodiá Coelho. Niín 
tendo cu conseguido os esclarecimentos qne almejava para. que 
perfeito fosse Q trabalho da Commissão, solicitei do honradp se
nador por Santa..Cat.harina e relator do orcament.o da Receita que 
]Jrocurassc entendcr~se com o Guverno no sentido de !!Cr es- . 
elarecirla a Commissão. Dessa missão desobrigou*se S. Ex., 
trazendo (t CommissãQ a informacão de que l'llcros tinham ·sirlo 
verificados, ma!! que esses lucros tinh~J;m tido ap_plicacõe~ di-
versas. · ' 

O Srt. LA uno Mtlr.r.En - t\liás as in formàcões que prestei 
ó Commissão foram e.1nfirmadas pelo Sr. HQmero Baptista. · · 

O SR. Ar..FnWDõ Er.us - E' a verdade: · . 
.EsLimaroi muito, Sr. Pres.idenlr, que sejam pí•csladas tí 

Commissão as informal)õcs . que após a conferencia que· teve 
o honrado relator da ·Commi!'l'lão · com o Sr. Ministro da Fa* 
zendn foram· pedidas por·· um requerimento approvado pelo 
Senado. · . . · 

E, mais uma· voz declaro, Sr. ·Presidente, que nenhum 
jnt.crossc possoal me leva a discutir o assumpto. Serei o pri- , 
mcil'o a ·bnüw l[lahnas {l acção do ex-Mirüstro da Fazenda, dosdo _ 
que oo confirme o prosnoslico de S. ·Ex., qual o de chegarmos 
a um resultado maximo de novecentos mil contos de lucr.o. • 

Acho o calculo de S. :Ex. um·t,~nto elevado; qucm.nos dérn 
que •c\ somma seja inferior, mas qne represento lucro. ' 

Mne-não sou pobrri ·soberbo, aeceito. de bom grado. QS ter. 
, mr.s da exposição de ·S. Ex, e daqui, dos ta trjbuna, agradeço 

a S. Ex. a dofcrencia, a gcntile,za de ter vindo prestar el\sn~ 
informacões, quo, além d1) convenientes, são nccossarias, pois, 
~llrvirão para desculpar ·li nc~i'ío do 'Goyorno pns,ndo, (Muito 
nern; m.uito bem .• ) · · ' (!t. · -

O Sr. l;eulc de Front~n - Po~o 'a p'alnvr'tr: 

O Sr. Presidimte - ~rrm a palavra o nob:cr. Senador. 

O Sr. Pau lu de Frontin ( •) - St•, Prr.sident.o. tive n sn
tisfnciio do ler, hnjo, nQ /o1'!lnf rlo..,ponunercio, n.exposif}íio feita 

· (*) Niio foi revisto pelo orador, 

,, 
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pelo iJlugLre cx~Mini~f,ro tia .Fazenda, Sr. Homero Baptista. 
Pedirei ao Sennido autorização para, ~cm a ·ler,, addicional-a a3 
discurso, que vou pronunciar. Act•ediLo que e lia não encerra 
nenhuma referencia capaz de suscitar reparos que me obriguem 
a ler, afim de que possi'J ser inclui da no meu discurso. 

·Chamo a a.Ltencão d do Senado para alguns trechos dessa ex
posição ·c que .nãp me parece que ros11em devidamente comprc.
hendidos com o objecf.ivo, que realmente tem. · 

Quamlo ;S. Ex. declara que os lucros da operação do café, 
realizada pelo Governo passado, são muito importantes c os 
avalia eni 18 milhões da saccas esquece-se de dizer que esses 
lucros não redundaram. em favor do 'l.'he90uro, mas dos prouu-
cto!'es de café. · . 

{I Govel.'IIO não teve lucro; mas fez com que lucrassem os 
rrodnctores dr: c~.fé. . . 
· .. ·. Eslt• p·.ml·'' precisa ficar bem claro. Se não tivesse havido 

a valorizução: Sl: G Governo nijo tívesso · intervindo,_: o' prec;o 
nüo excedem! ue: ·dez a doze mil i•éis-por arrOba. Consequen
temente, o v11l01 d~ sueca teria sido sensivelmente de libra c 
111eia, ao pa~~o que fúi de tres libras. •O lucro foi ú. razão de 
Jibm o mein por sacca. 
. Quem auferiu esst.' !uc:·o uiio 1'ci a:llsoluLamenlo o 'l'iie
~amo. Pelos proprios dados constantes ·da exposicão, ·se veri
i'ka quo gc f,,z um emprestim.o de !) milhõus c que foi preCiso 
·u~sig·nar uma IE'lra du .i milhõe~. ao Banco do Brasil. Ora, 11 
c -l eomli1am 13, c sendo do :í. 535.000 o numerei do saccas, 
a h i estão a~ ire.'J libras. Havera um poqueno lucro, que ta.lvi.':ll 
E o represente• por menos do um t~ilhiio· esterlino .. 

A . ope!·acão tí clara, não h a ne!lessidado de ler nas emre
linhas; ellu ·t>slá exposta posHivamente. 

Agora., pergunto, qual· a ~·antagem- que se verificou para 
11 economia nacional'? . .. .. 
. Unicom~nte esta: se assim não se tivesse agido, tinham .. 
so .perdido o~s&s ·27 milhões. esterlinos, guc foram ganbo11 pela 
produc~ão nncional. · ·· · · 

' O Sn. ALFnlioo ELLIS -.Apoiado. 
O Sn. :rnsJ,~ EusEmo - O Governo não entra nessas tran• 

fllcr,ões para Ler lucro, mas para fazer-lhes ·a defesa. 
O Sn. I'At:Lo· .DE EnoNTLN - Ha ainda um risco a correr: 

st•rão vondicl:lii o~sas 4. 535 sacc.as a preço que paguem as dcs-
pesaEs·,? · · t d ·1 ·d. · · · I · • ' '1" . • o muco ;pon o o qua IvirJO, na va or1zaçao oo ca 1!., 
~cbo que cs;;a Valoriza~ãO deveria \el' sido feita a prc()O l~i
nimo, garnnlindo-so 'esse prcç.o n rel1onhocendo-se a liberdado 
do movimento da venda c evitando.-se os excessos de preços 
)li'I'nicioso.s á propria valorização .. Se a· colheita deste anuo 
fór, ('Omo rno informam, de 16 milhõe§! de s3ccas, não sei so 
o consumo cloB&a cifra se · farú. sem a necessidade de uma. nova 
valorização. l:, nesto caso, ·onde buscar recul·sos para. o Go
verno ell",jprebender essa valorização? E' 11 critica que cu faço 
:i ''peraçi'h~. · Atlho que, nefla, so devia garar.tir um preço de
tm·minado mmimo, corno .iá mostrei, quando tr"atei do orca
mimto dá Rr.ceil.a. Devia ser estabelecido o preço ,de cerca do 
15 mil róis a al'roba, evitando-se a subida a tiio grande altura, 

· o que,· se bem que diminuísse :0 luct•o do procluctor, po1·.mitt.~. 

I . 

., 
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rin ao Governo ug,ir novamente no caso dn $Or noccsseria ~ 
valorizal)flQ. Se as condições c~imatericas não in(crviorom em 
favor do cal'e. ignOro oilde o Governo achará'. elementos para 
ug-Jr. cm defesa desse producto. · . 

Acho lun:bem inte.!'essanto o trecho l'inal dessa cxposicão, 
fl'W l.r-aduz, debaixo de uma fórma ·imparcial o benevola. cxa
ctamenlc o que tive a. opporLunidade de .dizer sobre: .. os oculos 
ne.gros con, que . olham a situação o Sr .. Ministro. da Fazenda 
o o relator~ do orçamento da Fazenda na Camara dos Depu-
tados. · 

São as segu1ntes palavras: 

"Serenadas as pâixiÍes éjue o .momento politico !ex
cepcional poz á solta, a seriação natural dos factos, por 
si mesma evidenciará a sem razão do alarma .levantado 
sobre a situação financeira e economica, alarma que só 
se explicaria pelo proposito de crear. ambiente favora
vcl para razoaveis córtes na despeza e. 'para indisp eu
saveis augmenlos na neceita, . afim tle approxirnaJ• o 
orçamento da Hepublica elo objectivo ambicionado, quo 
é ·o e.quilibrio como expressão effectiva das necessida-
des e dos recursos nacionaes." · 

Ora, o que está dito mos~ra' perfeitamente que quem váe; 
mais uma vez, ser a victima, nos sacrifícios exigidos é uni~ 
camenl.e · o funccionalismo publico ·civil. A . ·C amara dcs 
Deputados votou hontem !1 redi.ICção da tabella Lyra e, 'fêl-o 

. do uma fórma hypocriLa, no Or~amento da· Fazenda. Emquan- ·, 
to· que o funccionalismo punlico civil nem mesmo re'cebera 
os 50 %, que· apparentemeJlto lhe são dados, da tabeiia Ly.ra, 
o produclor do café teve ~900 ,mil contos de lucro! Eis a dif~ 

_!'crença entre um Jacto e outro.· Si é justo .. que o nobre re
presenti:mte do Estado de S. Paulo, illustre. Presidente da1 Com
missão de Finanças .. venha defender os interesses do seu Es~ 
tacto .. ·é tU:mbem justo e indispensuvel que os re.presentantes 
do 'Districto Federal, que lidam. com a maior parte' do func.cio
nalismo ·publico civil, tcnharri o direito de defender a ta
bella Lyra e mostrar o .absurdo, o grande a·bsurdo que. re
tiulta daquillo que foi approvado na Camara dos· Deputados.: · 
(Apoiados; muito bem.) · • · 
, Ú S~t": JEHONYMO l\loN~·Eino· - ~iLO São SÓ OS r.epresen~ 
tantas do Districto ·Federal que enle.ndem. assim, .mas muito.s 
outros. (Apoiados.) . 

1 
.. • 

o SI\·. PAULo. o E' FnoN'l'IN - Disse Jióntem ao Senado que 
dos 75 mil contos, nada menos de 19.738:600$' são destinados 
ao .Exercito, ·Vou continuar o meu trabalho; Empra ~s ele• 
mentos sejam falhos, e.ntreguei-me a um trabalho· metwuloso 
o longo. A Marinhü representa a . imporlancia de réis. 
8. 706 :518$881}; a Policia Militar representa 2.078:039$348; o 

, Corpo de Bombeiros· representa a irnporlancia de 600: 920~ e 
a Justiça Federal representa 1.108 :.78/t$200. ' 

. Quer dizer que sómenle ossas duas parccllus, que· são. 
· manduclas ucdu~h· integ·ralmeute da quota de 75.000:000$, 

unica verba. votada para a percentagem de augme.nto de ven• 
-cimm1tos, t.lusfalcarão. a dita quota de 32.232 ::StGe$028 •. 4 

•· 
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Mo o~sc~. po1•tanto, os dados que. eu ofJ'ercço ú ·Cornrnis~ão 
de Finuncal:\, os quaes, salvo pequenos e.It~ranos de transpo
sição Insignificantes, traduzem a situação. 

Ora, si do 75.000:000$ si tirar 32.232 :8ü3$028, ficaremos 
com uma somma apenas do 4.-12 mil contos o fracção. Como 
]lOis., poder dar 50 o/o do 134.000 :000$? Como so poderá con1 
42.000 :000$ pagar 67.000:000$000 ? ' 

Então não venham dizer que dão 50 o/o. Tonham a cora
. gem de declarar o que está incluído na tabclla1 'dando a quan
. tia que entender; assumam a responsabilidaae, mas não ar-· 

gumentem com a siluação fictícia, como muito bem disse o 
._ .. e~-min,istro. da J!azenda,: de ull! aml:liente falso., para preju

diCar iunccwnarws publicas; mio venham com medidas sim
plesmente appar"ntes .. (lt!UiiW bem; apoiados.) Tudo isto cu 

· discutire.i quando ·vier o Oi·t.~-~mento da Fazenda a plenario. 
' Mais uma consideração e a ultima a essa con,sideracão 

ó .neceisaria, porque ainda deste predito se tem mais uma 
parcella a tirar e é a que· se refere, aos pequenos veneimen-· 
tos que .foram incorporados· e que já. cons.tam da tabella ap-

. provada. E' uma outra pareoU a que se não .deveria deduzir• 
dos 42.000: 000~ e si assim se fizer, nem siquer o funccio
nalismo ·obterá ·um terço da tabella Lyra. E quer . saber o 
Senado a bellcza maxima de toda essa hypocrisia? A emenda 
nem siquer dá ao 0G'I·erno autorização para a·bt;ir o credito. 
Da modo que, suppl'imidas essas percentagens, cm cada um 
dos orçamentos, é impossível que com 75 .000:0-DO$ si pos
sam attender a todos os funcriionaríos incluídos nessa emenda, 

. salvo si fOr modificada, como espero da sabedoria do Se
.:r:adÔ, dando autorizacão ao Governo para abrir ·O credito ne- · 
cessaTiq, porque, como se acha a emenda, é apenas prejudicial 
ao funccionalisml) publico. 
. O Sn: JEnoNnro MamEmo - Os argumentos de V. Ex., · 

J3ÍÍO irrespondiveis. 
' o SR .. PAUr.D DE FnoN;l'JN - São estas as consideraeõos 

que desejava ~o momento fazer. (Muto bem; muito bem.) 

EXPOS!ç.:to' I•'EI'I'A PELO SR. HOMERO BAP'I'!Sl'A, A QUE SE REFE!UU O 
. SR. 'SENADOR' PAULO DE FRONTIN 

' 

"Rio de Janeiro; 24 de dezembro de' i 922 ~ 
Exmo. Sr. Estaoio Coimbra, DD. Presidente do Senado 

Federal. · - : · . 
, Em faco das arguicões profe·ridas na Comm1ssão de Fi

nanC(].S desse ramo do Congresso Nacional, a proposito da opc-. 
racão de· defesa' ou valorização do eafé,, promovida cm in2'1, 
cabe-me prestar a V. Ex. o ao Senado informações rectificati
vas dos factos no CJUO entende com a accüo do governo, do, que 
'fui obscuro collaborador. . '. . 

Dado -o tempo nccessario para conhecimento do Senado, 
tot•narei publicas essas inJ'ormacões, para que se restabcleca· 
a verdade e se fa~~a justica.' · , , · . 

A· intcrv·cnCJão do Govcr•no,, CUJO mandato tcrmmou a i5 · 
de novembro ullimo nos meroados do café com o fim do pro
ceder á defesa dos preços desse producto, foi determinada não 
.só pelos clamores ge!'lles dos ag1•icultorcs paulistas, l'epresen~. , 
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fados pot• seus legilimos orgãos, as sociedades de agricultura 
ele 8. Paulo c Saulof.. mas .. lambem pela previsão tlo que .dahi 
dccol'ressc u cstabili~a~:ão, sr)não melhoria, das taxas cambiaes, 

Não quiz ·o Governo apartar-se da oricnt.ar1ão l'inanceira 
c.onf.raria. tts emissões de papel moeda. sem lastro· ouro, o. que o 
conduziu" pa·ra levar a e1'feito a dcf.csa do café, a utilizar re
cursos extraordinarios, aclvindos de operações de ct•e.diln. Co
meçou, pois, por determinar se fizessem as compras de JJosso 
precioso producto por intermcdio da_ Companhia Mcchnnica e 
Importadorn de S. Paulo, qu(), levaria as promissorias do sua 
emi~são ao Banco do Brasil, para dc.sconto, endossadas ·que 
fossem pelo 'l'hcsouro NacionaL · · 

IE!evad1ls ·esses descontos a n1ais de 270.000 :ooo.$:, o qúo 
pm: o )~anco do B1:asil na cont.ingoncia de não ·poder continuar 
a facilitar o crcdtto ne.cessarw, resolveu o Govcrrio, a, quem 
já não era dado sustar a operação. som sacril'icio de· todos, 
e~fec~ua·r w:u·ranlag·ens de _café contra creditas no exf;lrior·. 
Pernuttam-lhe estas operaçoes ampat•ar e amortizar os adl'.aJ~ 
tanwnlos feitos pelo Banco e dq mesmo passo, attenuar a de
pres~ão cambial aggravada pela retenção das letras de. cambio, 
rcpl'!lBenladas no· g·ranclc stock de café em deposito. 

Essas wanantagens foram realizadas com bancos c !ir, 
mas de grande conceito, tae.s como: ·Commercio e Industria 
de São Paulo_, London Joittl City & Midlam.l Bank Ltd., Na
tional Provincial. & .Union Bank ol' England,. Ltd., Barclays 
Bank Ltd., London & Brazilian Bank Ltd., London ·& Ri ver 
:Plulc Bank -British Bank of SouLh America Lld .. J. H; Schroe
d'er & Co.,' Glyn Mills Cul'l'ics & Co., Lazard Brothers & p .• 
Ilalo Belga, Brazilian Warrrant Company Ltd. c Ncumann 
Gepp & C o., na impm'Lancia de_ cerca ·ue f: 5. 550.000. Os sa
que contra esses. creditas f·oram entregues ao Banco .do Bra• · 
~ii. que .. por sua vez, creditou o respe.ctivo .producto na conta 
da valorizacão' do caf.é. . . 

-. 
I 

Devido lÍ exiguidndl) do praso •U bem assim o risco ele vi- . 
. rem os diversos credores liquidar os seus creditas na mcsnm -: 

época, mediante a wnda do café warrnntado, o ·que traria con
sequcncias funestas á· valorização,· foi o governo forçado a 
unificar todas cssàs operações parciaes, mediante· o · cmpres
timo de, f! 9.000.000, contrahido com os nossos agentes finan
ceiros N.. l\I. Rothschild & Sons e mais llaring BNJLhürs & 

. Comp ... e J. H. Schraedcr & .Comp •• a que deu pt•esLante <io
oporacã0 a Braziliau Warrant Company ·Limitcd, como nn
te·riormente, já o i'izm·a para o exilo das operacões paroiaes. · 
. . As condições estipuladas no .contrato de~tti em.pt•ostimt) 

devem ser cotejados com as tio ult.1mo emprcslnno do governo' 
qe 8. Paulo, operacão . essa realiza\) a. anlet•iot•mente··-eom o 
mesmo grupo de banqueiros. · ·· · 

.Assim, é que. no empre.stimo paulista,;· os.' juros form,n de· 
8' %, prazo de 25 annos, ~·esgate por compra. na bolsa, n~as 

. obrigaturio, só a 105 no fim de, 25 annos, lYI?O líquido abatxo · 
·do DO %, e garantido com as sobretaxa~ de caM depositadas 
identicas ás da antiga, a de •I !)08, cm que o governo federal 
ral os juros são de 7 1.[:2 %. •prazo de 10 a 33' annos_, rc~
gato por sorteio ao par., de 1 o/o ao anno, ou por compra de_ tJ
t.ulos na bolsa, o' ~·esgate, obrigatorio a 102 no fim tlc 10 annos. 
O typo liquido foi de. 91 1]2 %--e· a garantia 1'oi o 4:Stocb ,de 
~-afé,- .. .. · · ... ~ ~' ' :·. ' ' 

. ,, . 
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A arJJ·ccial.~ão tle Laes cunilícüns não allre· ensejo, an ,iuiY.o 
1.1ccl.o - sem parcialidade nem suspeição - para hesitacües 
e duvidas no deferir a superioridade do re.cente contrato, em 
confronto com o governo de São Paulo. · 

QuanLo ao contrato do Comilé,, foram adoptadas pelo go
verno c banquei·ro~. para a valoriY.acão cm apreço, clausula.s 
iclenlicas ús da .antiga, a de 190$, cm que o governo fcde.ral 
endossou o empresLimo de f: 15.000;000, a favor de São Paulo. 

Assim., nesta operação, as vendas foram cont'iadas á casa 
'rheodor Wille & Comp.; na actual á Brazilian Warrant Com-
patiy, Ltd. . ' · 

~ .No eonlrato de 1908, esLabcle.ciam os arls. 10 e._;li: . 
~.A:!' L. 10: Em quanto houver Bonds em circula1;ão e nã-o 

rcsgutados, o govc.-rno obriga,.sc a não comprar café por sua 
conta directa ou indirectamente, ou de crcar, passar, promul
gar qualquer clir.eito, autorizan1lo qualqu{lr novâ pro,iecto di.•. 
valorizacão relativa a·o caf·é. Elle obriga-se igualmente a não 
trazer niodil'icação alguma á lcgisla(;ão em vigor actualmente, 
para o que diz respeito a sobretaxa,) · 

AI'L. 1. Em. tempo alg·um e. cmquanto houver os dlLos 
·Bonds em cir~ula~ão, c não resgatados. poderá o gov!!'hw 
emil.tir,, el'{ectuar on guranlir um novo emprt•stimu ·ou novos · 
entpr·c~timos, gm·antidos Re,ia pela sobre-Luxa, ou pela Laxa 
geral sobre o .cal'ú; se.nt préviamcnle ter obLitlo u conscnti-
nwnlo dos banqueiros. · 

Elle obriga-se, i;j'ualmcnlc, durante ·um pt·azu de tluus 
annos .. a contar da data destes presentes a não emittir ou· 
garantir cmpresLimo cxte.rim· algum sem préviamente ter 
obti-do consentimento dos banqlll!iros. 

O govct'no empregará todoos .lls Stlus é.sJ'or~os para fazer 
com qtw os g·ovemos dos Estados do ftio, 1\lina:; Gct·aes, c E~
piriti Santo, editem igualmente leis, limitando a quantia lle 
cal~é a .ser exportada por estes Estados." · . 
. (Cópia textual da t·raduccão· feita, em S, 'Paulo,, por [.ra
ducLor publico jurmeliLado ·c nss!m pulllicada.) · 
. No pontracto da. actual valortza~uo, cstabeleec-su a pro
hillicão para constituir novo stock d~ café. mas, l'imt en
tendido quo. o Cornité podct'á applicar .•os saldos do emprcs
Limo. não só em compras de titulas .. mas ainda em 1 café. . 

No contt•aeto. do Comité de 1!J08, a firma Theodo,t• Wille 
t•ecebia 3 '/v :;obt·c a ·collocar;üo de Lodbs os cafés, c o· Cumité 
re.cellia -1 % c nniis tarde 1 112>'%; · . · 

Neste contracto a Bruzilinn Wart·un •recebe 1 112 % 
sobt•o u, colloca,;ão dos cafés, c ao Cumité utlrihuem-so 
2 112 %. .. . . . ' 

As duvidas ·que porventura surgtssem entre o •Governo e 
·os· banqueiros seriam., no contracto de ·1908, t clausula :.!ü), as-
sim cüscriminaclns: . · 

Art. 23. Em caso. de duvida ou tu conLe.sLacüo a 
.respeito da . significação ou exqcucã~ ~dos to conLrucl?, 
ou de qualquer uma rio $Uas dtspostcoes, 0\1 dtl ou ti a 
maneira ou então desse contracto,· ou dos dtl.os Bon?s. 
ou de. um de.RLes u!LimoSj ou de modo ou de m~nou·a 
que as obrigações do governo deverão .ser cumprtdas o 

. obsel'vudas ou a respeito elos .lcrmQs deste contracto 
S. - Vol. · XI . • 49 
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ou a rcspcilo dos ditos Bonds ou de qualquer de.sl.os, 
submetler:-se-ha depois do requerimento apresentad·o 
por uma das partes as duvidas a arbitragem e ellus 
serão de.fini~ivamenl.e deci~idas do modo seguinte: o 
governo des1gnarú um arbtlro; os Srs. Sehroeder e o 
grupo 1'·ranccz outro arbitro, sendo· o desempatador no-
meado pelas duas partes. No caso em que urna das 
partes não tenha designado o se.u arbitro; como no caso 
tr.mbem que os dous arbitras não tenham designado {) 

·, desempatador, dentro dos. 40 dias de· sua· nomeação, en-
., viar-se-ha então a questão em duvida ao Tribumli de 

la Haya e. ellas serão definitivamente Julgadas por elie 
.( Qt:e no caso em que o dito 'l'ribunal tiver deixado de 
existir) por arbitro ou por desempatador designado · . Jo. 
pelo Rei, então reinante,, cjo Reino Unido da Grã-Bre-· _.,.. 
tanha e da Irlanda, ou, .na falta de. tal. nomeacão pelo 
Presidente,, então em funccões, da Republica Franceza, 
e a decisão assim obtida a ser valerá _definitivamente 

... ,( 

e ·eu a. obrigará tddas as parte.s ·. ~ . 
(Cópia textu ai da traducção feita, em São Paulo, 

por traduct.or publico, juntamente e as'sim publi-
... cada.) · · 

A clausula 21" do actual contracto está assim redigida: 
'· ''·No caso e --se~1pre que surgir qualquer <Íivergencia en

tre .o Gove.rno e os, banquci~·os, sobre interpretação e auppri- · 
m1mto do presBnl.e contracto, on de. qualquer de suas dispo
sições .. ou qualquer quesl.üu qu1> de- outro modo se relacione 
com este contra·cto o com. o dito emprestimo ·e obrigaçõe.s 
ou com qualquer delles. -ou coth o modo e, a fórma por qlie so 
devem cumpri!· ou executar as com missões· inher~ntes ao Go,;. 
ve.rna, nos tern>os -do presente contracto, ou referentes aos .di
tos empre~tirnos · c oln:rigar;úes, ou a qualquer delles, essas 
quesl.õcs·ou diverg·eúcias serão, n JJCdido de qualquer das-par
f.I!.S contractautes. submettidas a arbitt•amenl.o em· Londres e 
ahi decididas definitivamente pot• esl.o _meio. com· a passivei 
brevidade, opc1·ando-so !lo modo seguinte,, a sabor: -· um ar..: 

· bitro será designado I po.Jo governo, outro arbitro sêrá desi:.. 
· gnado pelos banqueiros o um desempatador será · escolhido 
por esses dois arbi tros.. · .. - . . . . · 

· No caso de não ·haver lima· das partes designado o seu 
arbitro, ·au·de não haverem os dois arbitras ·escolhido odes
empatador, dentro do prazo de 40 dias depois de haverem sido 
designados, sert\ o ob.iect.o do·litigio submettido ·e definitiva
monte ·decidido pelo Tribunal de Haya (ou no caso de haver · 

. deixado de cxisth• esse Tribunal ou ·de, por quai'quei mo
tivo, não ,poder ou não querer mesmo funccionar) por. arbitro 
ou· por desempatador· designado pelo Rei da Grã-Brotanha na 
occasião, considerando-se o laudo desses arbitras, ou desse __ 
desempatador, como final e obrigatorio para todos os in-
teressádos ) . ' , .-.. 

Applicado ··o producto do omprcstimo ·no· resgato . das 
operações parciaes de warranlagem, foi o Banco do Brasil au
f.ot·izado a sacar o saldo, que cJ•editou na conta da vaiori
znciio. O pagamento do todos Mses compromissos .foi realizado 
directamente pelos 'nossos agentes financeiros· em Londres. 

pomo, porém, se. verificasse a insufficiencia do. empre~~ 
. .'· . 

•· 
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timo pnra resgate de todas as letras da Companhia Mecanica 
o Importadora de S. Paulo, existentes no Banco do Brasil o 
provenientes' das compras de café, o Governo autorizou o 
J:lanco do Bt'asil a resgatar inteiramente todos esses com
promissos, correndo a detipcsa á conta dos lucros que se 
apurassem na liquidaQão final da operação, J'eHa a venda de f 
todo o slocl.: do café. Para esse i'im, cmiLtiu o 'rltesouro e 
entregou ao Banco uma letra de ~ 4. 000.000. , 

Infelizmente, não possuo elementos bastantes para dizer 
com eactidão em quanto importar·am as uespesas realizadas 
até :14 de novembro. ultimo. · 

Entretanto, ua contabilidade do Thesouro, na do Banco 
· · · do Brasil e n'a dos nosso~ agentes financeiros em Londrea 
·• deverão existir escripturados todos esses pagamentos, Q que 

facilitará a verificação., · · . 

· P1•esumo, pot:ém, que ellas alcançarão' sessenta ou setenta 
mil contos, mais ou. menos, assim disc~iminados : · - . 

• 
Ao Banco do Brasil, impot:Lancia de juros· 

· e compromissos pelas transferencias de 
fundos por: iutet•medio das agencias, 
cerca de ........ ·......................... 30.000:000$000 

Jtir·os e acceites de banqueiros nas wafran-
tagens ................... ; .. .. . .. . .. .. .. 13. 000 :000$000 

~mazenagens e segut:os dos cafés depos~-
tados . .. . .. .. .. .. ..... .. .. .. .... .... .. .. :12.000:000$000 

Pago ao conde Siciliano, como presidente da 
Companhia Mecanica e Inlp01•tadora de 

· S. llaulo, e proveniente da coinmissão 
. de 3 o/o, sobre as compras de café (até 

31 de dezembro de 1921)............. 7.500:000$00(} 
Pago ao mesmo,. do contas de Lelephone, te-

. legramrnas, despesas de escripLorio. (de 
. janeiro a 30 deabril de 1922) . . . . • . • 159 :000$000 

Pago ao mesmo, como indemuizacão de des-
: ' pesas feitas com a regularização de en-

. tradas de café e classificação do mesmo 150:000$000 
Despesas .pagas pelo delegado do Governo 

Federal, de honorarios, ao' chefe e mais 
· empregados da Caixa de Valoriza cão. . 55:000$000 
Pago ao delegado do Governo Federal, de 

honorarios, pelos seus serviços durante 
dezanove e meio' mezcs.. .............. 195:000$000 

~otal. ................. 63.059:000$000. 

Apresentando o passi\'0, cumpre consignar a existencia 
do activo, representado por '•. 535.000 saccas de café, das 
quues i' oram vendidas, até 13 de novembro ultimo, 829.633, 
na importancia ·média de tres libras, liquidas, por sacca. As 
~omrnas. correspondentes cstiio em poder dos nossos agez:ttes 
i'inanc~Iros em Londres, e, nos termos clo conLracLo, dcvcrmm 
ser applicadas na compra ou de títulos do emprestimo da 
quo se trata, ou de titulas inglozes, do juro de 5 %. O Governo, 
porém, resolveu fossem empregadas sómente na acqui~icão de 
tilulos brasileiros do emprestimo de. i: 9.000.000, JUro de 
'J. ·* %.; . .~ 
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~raes operaç.õcs e~tão eilcripturudail nu casa nof.hsc llild. 
Heleva notar 'que dois terws dos cafés vcmlidos são de · 

typo inferior ao de Santos. ' . · 
os· stocks de ca1't\ pertencentes ao Governo csltíu tlcposi

l.udos na J~uropa, Santos, Hio e Victoria, cm armazens gel'!H!S 
e· segurados ,cm comp'anJlitts inglezus. · · 

Os l.ilulus l'CJlrescnl.alivos desses cates. acham-se depusi-
ladus nos hancus inglezcs daqui e de Sttntos. · · ~ 

Os lucrtJs da opera~tío da defesa do café, realizada pelo 
govel'no passatlo, são muito impo!'lantes. , 
. Avaliado em dezoito milhões. de suecas o rolwne da I;X
purtacãn g·r.ral do café, durante os úezoilo mezes decorridos do 
mal'~,;u de 1921 'a novmn!JJ·u de ·1922, e, con~ideen1.lu, nu Jll'<!t,:n, ,11 
uccJ·escimo, posil.ivo de lib1•a e meia por sueca, chegamo~ ú 
conclusí\u it•re(nlawl' de que· a actual vulorizat;ão .iii t.lcu ao 
Bl'asil, e, pat'l:~~llo, á economia nacional, al.ü nuvemhJ·o !'indo, 
o lucro mugm!Jcu u. surprehcndenlc de 'f 27.000.000, f!U•~. ao 
cambio médio de 7 dinheiros, produz ce~cu de 900 :000$00trt 

. · Jndcpenden'tc desses fucros, .iá apurados, ainda , c~nti
nuat·üo, não só o 'B1'asil, si não l.ambem os agricultores de café, 
a usuft•uiL· os quCl se verificarem nos proximos seis mczco, 
como conscquencia dessa defesa. / · 

Ha ainda a accrescentm· que, se o Testante ·do stocl~ exí8-
tente for cullocado, como é de esperar·, habil e prudentemente, 
to elo o passivo será· eliminado· e por ccr:to· haverá sobl'as far-
tamente compcnsmlorus. .. 

. Quanto á carta por mim dil'ig·idu ·ao Sr. conde .Siciliano, 
no dia 7 de novmnbro ultimo, teve por motivo Iwíncíptil 
uccusaz· o recolhimento ao Banco do Bz·a~>il .Ua somm:a tle réis . 
1. 3·15 :000$, pertencente ao Thesouro, e que representava o 

·saldo tle quantias entregues para compras •1e café, deduzidas 
as il11[Jorlancins pagas iíqucllc sonhol', conforme já especi-
fiquei. .. 

E'icam,. assim, esclarecidos os po'Jltos adulterados de uma 
opcrat;ãu financeira que patenteou grandes esfor~os tla. parto 
do Governo que· a cmprchendeu. · . 

Aquelles que ho,ie deluL•pnm e amaldi•)onm a acçiio bene
fica, decisiva e cot•ajosa do então Presidente da Hepublicu, 

,o ·eminente D'. Epitacío Pessoa; quando isolado arcou com 
diJ'ficuldadcs quasi 'invencivcis para ampamr os preços do·· 

·nosso precioso producto, factor maximo da. nossa· balan~.a com
mercial, che~:ravam a proclamar naquella época, que os. pro
juizos que se pudessem vm~ificar 1111 defesa do cul'é eram 
perfeitamente ,iusl.ificados e até dignos de apo.io e louvor. 

Serenadas as paixões que o momento politico cxccpcion~l 
pôz Çt solla, a sm·iução naluro.l dos factoH, por si mcsm.a, ev]
dcncwt•:í a sem razão do alarma ,levantado sob1•c a sJtua1:ao 
financeira u cconomica, alarma quo só S(l explicada pelo pro
posilo· de crear ambiente favoravel pal'U ra.zoavejs có!'~e:; na 
d•J~11esa c para indispcnsaveis augmenlos ua receita, afun do 
U[lJJL'O~iinur u or~al~li!HI.~ da, 1\opublicu d_u ob.j~ctiyo ambíciu
nad!!, i] ue ,r, \' eqm!Jimo, como expressao ell cci.Jva tia~ ne~ 
cess1dadns e dos recursos nacionaes. -· Homa1'0 BalJttstct,'h 

O Sr. Alfredo Ellis-11c~o a 11alavL'U. 

O Sr. President-e....., :l'om u J.n\lavm o nobre Scll!ldOl'. 

,, 
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O Sr. Alfredo Ellis ( ·) - i=lr. Presidenlr, cumpt•c-mo 
apenas declarar _q11C S. Ex., o Sr. Senador pelo Dislt·icto .Fo
tloral, nntec.ipou a discussão rio .or~amenlo da Pau•mla 11a 
Cnmm is sã{) de Ji'inancas. 

Não sei si o or~amento .ití vciu com a sua rerlacção. ar
provaria· ria O)llra Casa. Estamos no cUrr 27 e resta-nos apenas 
t.t·ns dias para resolvermos o caso, mas a, Commissão devo· 
rsl.ar reunida c eu aqui estou occupando a tribuna pro rlefe~ 
rcncirr ao nobm Senador. S. Ex. sabe ·a granrtc admiranão 
que consagro ao eminente collega. • 

O, Sn. PAULo DE FnoNTIN- Muito ag't'adecirlo a V. E.t. 
O Sn. Ar.t'llEDO Er.LJs- Estou de pcrfeilo accôrdo com 

.S. J~x. quando, rcfcr:indo-se :i bancada paulista,· fallou mt· 
nr:ciío ·quo elia exerce ncsle recirtlo na defesa rtos interes~es 
rlaqucllc Est.aclo. Realmente clla niío· faz ·nada mais do que 
d seu rlcvcr o o. mesmo faz S. Ex. em relação ao Districto 
Fr,cleral. 

0 SI\, PAULO DE FRONTIN-Dissc que SÓ merecia lou-
vores o applausos. · 

O Sn. Ar.FREÍlO Er.Lrs --1 Devo notar que não temos uma 
lei para S. Paulo o outra para o .Dist.ricto Federal. 

. Acompanho S. Ex. nessa tra.icctoria que vem seguindo 
nr~td .recinto, na defesa dos grandes c valioso;; inl.rrr.sses que 
1 h e rsliío confiados. · · 

' . 

O Sn. PAur.o DE -l'RONTIN·- Muit.o agradecido a V. Ex. 
o' Sn. Ar.I·'REDo Ep~ts..:..ncvo rlizer mais, a S. Ex. que 

sou ·contrario ao córte ou m~smo a qualquer d iminuiciío da 
tnbclla J.yra. Estou elo pet·fello accôrrlo com S. Ex. quando 
diz quo o nosso deficit não aU.ingc t\s proporções a que na 
outra Casa do Congresso se o-pretendeu elevar. 

Suslenlo, mantenho a l.aholla Lym integralmente (:lJwia
lln,ç fll!7'aes), convencido de que o sacrifício rto Thesom·o Na
cional não. oxcederú de ·75 mil contos de ré is, rle accôrdo com 
o pensamento do nobre rclatot• da Fazenda desta Casa. e 
não do 183 mil contos, conforme se disse aqui o na Cnmara. 
Cumpt•e notat·, entretanto, .qnn ainrlu niío Pslurlnmns o m·ea-
men to da Fazenrla • · 

. Mais .uma vez repil.o que estou do perfeito nccôrdo com 
S. Ex. q1,1ando affirma que melhor seria se houvesse csla
llelr.eido ·.um prc~'o mínimo pam a compra elo café. 

O Sn'. P.\ur,o DE FnoNTJN- Tenho a maior snlisfnçiío r.m 
·ouvir essa declat·ação de V. J~x.; mas pnçn lice'nça para dizct· 
que tenho muito receio de que se J'r.pit.a o qur so rleu em 
ago;;to ultimo, cm que combinamos cm·tas medidas, c a Cn-
marn não rr!speilou essa combinação. : · 

O Stl .. Ar.FREDO Er.r.ts -. Ahi niío nos cabo a rcsponsnhi-
1 irlarle. Não podemos to! hcr absolul a mente a n~ção da outra 
CaRa do Congrosso. 

·O Sn. PAur.o DE FnoNTTN -Nalurnlmrintl'; mas no menos 
dovo havor respeil.o (ts combinncões 1'oilas. 

( •) Não foi :r:ovisto pelo orador. 
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· O Sn. Ar.PREDO Er.Lis - O Senado responde pelos seus 
actos; a C amara responde pela sua acção, pois que, pela Con-
stiuioão da Republica, é independente. . 

, Mas, Sr. Presidente, cumpre-me agora fazer apenas .mais 
uma observação, que, aliás, sempr(\, foi acccif.a, apoiada o 
approvada pelo me\1 illustre amigo. 

i' Esse ·projecto de valorização de café, que se chamou 
valorização, quando foi defesa. do café, se tivesse ~ido exe
cutado na· safra mi f920, nos ·teria poupado 20 milhões rio 
1 i bras esterlinas. · · · . . 
. A demonstração dos lucros de agora vêm justificar a 

minha campanha nesta tribuna ·quando, em agosto de 1920, 
c hnmavn a attenção dos Poderes Publicos, no sentido de in
tervirem nos mercados do . Rio de Janeiro\ e Sant.os. para 
salvar, justamente o producto de nosso paiz, aquelle que. 
em uma exportação de um milhão e oitocentos mil contos, s6 -
por si representa dois. terços desta spmma. 

O abandono rlessa safra,, trouxe-nos como consequencia 
11m cambio de 5 6/8. · · ·. · · 

Si tivessemos no nosso activo esses vinte e tantos mi- · 
, lhões rlc libras esterlinas,_ claro é . que a nossa· sitnaçiío não 

seria do miseria cambial como é. 
O Sn. PAULo DE FRON'l'IN - V. Ex. estã respondendo 

nrlm iravelmente ao Sr. Relat.or da Fazenrla da C amara nos 
Deputados,. que ·acha que a bâixa do cambio provém exclu
sivamente da revolt.a de 5 de ,iulho, quando provém dr. factos 
anf.eriores mesmo á .questão da successão pr:esideitcial. · 

O Sri. Ar.FREDo Etr,Is- Perdôe-me o illustre collega. Não 
entro nas questões politicas. tenho muito receio dll entrar 
nesse caminho que ainda est.á ·cheio rle Qinzas quentes por 
baixo rlas quaes nindn. estão os ticões A as brnzas · dn ult.ima 
trntat.iva cnnt.ra o fastígio e o c.rcdHo da Republica. Sou-lhes 
cnmnlef.ament.o infenso. De facto, os meus nobres collegas o 
amigos sabem com que escrupu\o en me immiscuo nas ques-

. -tões politicas. Procuro sempre afastar-mo dellas, porque 
rsf.ou convencido do que não trnzem beneficio algum· ao .. paiz. 
Tnt.eresso-me mnit.o pelas qur.sf.õrs oconomicas ou fimmcciras, 
deixando as pol it.icas aos meus illustros collcp;ns do bancada; 
rrur são melhore~ Pnlinuros do qur eu n conhrccm melhor 
nsscs mares revoltos rrue a núo do Estado t.em de·- atravessar 
pnra chegar ao fim da vingam: 

ArrrarlcQo a argumentacão do nobre Senador . pelo Dis- .. 
triclo Federal. porcrue me proporcionou oceasião do' vir dizer 
que estou do perfeito accôrrln com .S. Ex. . . . · 

O SR~ PAur.o DE FnoNTIN-. 1\fuif,o ohrigado n V. Ex. 
· , O SR. Ar.PnEoo Er,r,rA- ... podendo o meu nobre collcga 
rontnr r.om o meu voto não s6 no plennrio .. como na Com missão · 
rlc Finnncas para onde vou agora rlefe::!dcr · ,iustnment.o os 
prquonos, que neoessitam dn manntcnçuo. da tnhella Lyra. 
(.4Jloiarlos. ilfuito bem., m.nito bem.) · 

O Sr. Antonio Massa- Peço a palavra. 

O Sr. Presidente- Tem a" palavra o nobre Senado~. 

., 

• 
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• !>.Sr. Antonio .Massa (•)- Sr. Presidente,· na qualidade 
do amigo pessoal e politico do Exmo. Sr. Dr. Epitacio Pessóa, 
deanle da atmosphera. de accusações cr·eada cm torno do go
ver·no de S. Ex .. devido ú: questão da valorizacão do café, 
aguardava que o Sr. ministro· da Fazenda remctte'sse os dados 
~cquisítados pela illustre Commissiw de Finanças, para, .em . 
face de~les, poder fazer algumas cbnsiderações em defesa do 
ex-Presidente da Republica. Como, entretanto,, estivesse tar
d!J-ndo a remessa dos documentos requisitados ao actual mi
msti·9 dn: F.!lzenda, dirigi-me hont,em ao Sr: Dr. Homero 
·'!3apt,Jst.n, pedmdo-lhe alguns esclarecimentos a respeito. S. Ex. 
mformou-mc haver dirigido uma carta ao Sr. · Presif:lentc do 
Senado, na qual dava as necessarias informações para que 
foAsc lida c o Senado della tivesse conhecimento. . 

A carta .iá foi publicada. · 
. O Sa. ALFREDO ELLls-A proposito dessa carta .iá dirig'i 

daqui os meus agr:tdecimentos a S. Ex. 
.' O SR .. ANTONIO MASSA -.·Era meu intuito solicitar rio 
SenadQ a inserção .deste valioso documento nos A nnaes desla · 
c.asa; mas o n~bre Senador pelo Districto Federal já a ante
Cipou,. o que smcerament.e agradeço a S. Ex. 

Em face das declarações do illustre presidente da Com
missão do Finanças, em torno de ·que commentarios foram 
feitos a respeito da questão do café, nada mais me resta a 
fazer senão agradecer a ·s. Ex. a justiça que fez ao illus.t.ro 
ex~Presidente da Republica. (Muito bem; muito bem.) 

. . . 

ORDEM 00 DIA 

' ' E' annunciada ·a votação,- r.m discussão unica, da reso-
Jução do Congresso Nacional, vétada pelo Sr. Presidente da 
Republica, concedendo .favores 1í emprcza que so nonst.itu ii· 
pa1·n a const:r_ucção da Estrarln dr. Ferro Norte . de 1\Intto 
GI'OSSO. . . .•. ' .· 

O Sr. Paulo de Frontin ...... Peço a palavra pela ordem .. . ~~ 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobro Senador. 

O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) (•)- Sr: Presidente, 
a discussão brilhante, bontem travada sobre as -raz~os do 
1H!to, c o proficiente paroccr apresentado velo meu !Ilustre 
amigo, o honrado Senador poJo Dist.ricto Federal, <lemon.sl.I'n_!ll, 
na minha opinião, quo em so tratnurlo de uma :mtorlZll;CIIO, 
a. rc;monsnhilidnrle caber·:i inl.oimmont.o ao Porlnr Exrcnt.Jvo. 

Nrstas condições, o meu voto é contrario ao véto, porque 
se trata do uma autorização. . · 

Peço, porém, venia para que fique c~nsign~do. nesta pe
quena explicação que agora dou. que cons1rlrro mrlJspC'n:~n~·rl, 
pnt•a que o Govet'no use rla autorização que Jlle ó conl·eruln 
pelo Congresso modificar ns claúsulas dn eont.racl.o ela 1~s
trarla rlc Ferro' Norto rio l\fat.to Grosso. climinantlo por com-·. 
plr.to nfio sr\ a clausula relativa :i immonsn :'n·ra ilo lot•t·a~ 

(! J Não foi revisto :pelo ornd\lf 
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devolutas concedida, cm uma extensão de 100 mil kilometros 
quadrados, como a que é rP.lativa. á organização da policia de 
toda essa região, po~: particulares. · 

Desde o moniento cm qt1e essas duas concessões· sejam 
eliminadas - o .. quo será ·facil o Gov.crno Federal obter do 
estadual, tanto mais quanto segundo· mo consta, o illustro 
Presidente do Estado de Matto Grosso é tnmbem desta opinião 
.:..... não haverá o menor inconveniente na votacão da medida 
e a sun npplicn~ão .. (.'111tito bem; Muito be1n.) . 

O Sr. Alfredo Ellis -Peco a palavra pela ordem. 
. . '· 

o Sr. Presidente.;... Tem a palavra o nobre Senador. 

o Sr. Alfredo Ellis (pela orãem) (') - Sr. Presidente, 
assignoi . o parecer contrario no. véto ·do Sr. Presidente da 
Republica, oppost.o á proposição referente (L Estrada de Ferr·o 
Norte de 1\lat.to Grosso, acompanhando n unanimidade da 
CommissiLO c não quiz, quando lancei a minha nssignatura, 
fazer uma pequena restricção, -em nltenciio ao· bellissimo n. 
bril hant.e ·par•úcer do illustrc Relator c autor: da proposição, 

. porque entendia que, sendo uma autorizaçiil), niio nos cabia 
resolver 80bre o caso para. o qual nos chamou a attenc1io o 
illu.~trc representanw do Districto Federal.· · 

Entendi, como ainda ·entendo, que de facto a área de 
terras devolutas concedida, pelo Governo di) Estado aos con
·ccssionnrios é vasta de mais. Mas, esses terrenos devolutos 
não nos pertencem. Sobre .eU.es a União não póde ·exercer a 

.. gua acção, ·a não ser pará o fim previsto pela Constituicão-
a defesa do Brasil nas fronteiras. . ' 

Essas terras pertencem ao Es·tado c si o ·seu· Presid·ente 
resolver alienai-as, entendo que o não deve fazer, além de 
·um corto ·Jimit.e, ,justamente o nccessario para estimular e 
fomentar a I'iquezn do. Estado, nunca cedendo nos conccssio-
narios :ÍI'ea tão vasta,. ' 

.:, , Estou de perfeito accôrdo com o que acaba de dizer o 
nobre .representante do Districto F·ederal.. Como é uma nu~ 
t.cwiznciío, eu lembraria a co.nveniencia de mais detido cxàmo 
por parte do ·actual detentor do Governo do Matto Grosso no 
sentido de obter uma reduccão da 1írea concedida no con·· 
cessionnrio-· dessa estrada.; Em Ioga r do 100 mil kilometro~ 
quadrados. . .• , . ' O Sa. PAUJ.o DE FnoNTIN,- Set.e vez o Distric-to Federal 
c dois ter~os elo Acre. · / : 

O Sn. ALFREDO ELr,rs - .... creio que a decima parte 
seria mnis !lo que uma gnrant.ia el'ficiento o cl'ficnz par~\: 
nlt.rnhiT• os capitacs. Tant.o mais quanto se sabe que essa es
.trnda de forro percorre á uma região riquíssima c muito rertil. 

Eu niin -11orlia deixar do oxtnrnnr essa ret'lcxiio, riiio pnrn 
J'esguarrlar ·a minha acção, que nenhuma imporlancia teve no 
r.aso, visto como excedo da nossa. compfllcncin, - mas para 
J~mbrnr a convcniencia rlo Govel'I10 rio 1\lnttn Grosso limil.nr 
cs~a cxf.cnsiio, enf.rnnclo em ncclii'do com os concessionarios, 

. c·) Nll.o foi revisto pelo orador. I . 
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concedendo~IIJCs muito me·nos .do que lhes concedeu no lavrar 
. o contracto. · 

· O SR. A. AzEREDO ~Nem outra 1í a intenção do Presi-
. . clcnlc do l~stado. 

O Sn. Ar,FREno ELLrs - Eram estas, Sr. Presidente, as 
observações que eu tinha, por dever ele consciencia, de fazer 
rlcsl.n l.l'ihuna, appellanclo ,iustajllent.e· par:a o nohr·e Gover'
narlor do Matto. Grosso para que S. Ex. reflicta sobre o 
cuRo c tcnl.e reduzir, o mais possível, essa concessão ele I er
ras. 

Era o que linha n dizer. (Muito lmn; muito l!em.) 
/ 

· O Sr. Sanlpaio Corrêa - Peço a palavra, pela ordem . 

.. 0 sr: Presidente - Tem a palavra o nobre Senador . 
. ' 

O S1. Sampaio Cilrrêa !pela. m·d1~m) (')'• -. Sr. Presidente. 
peeo pormissü.o para !cmhrar ao .Senado que o modo de ver 
dn Relator rla proposrção que fOJ npprov!!da pelo Congres"o 
.Nnei·onnl c rm -seguida vél.ada pelo Sr; Presidente ria ~lcpu-

. blica, sempre ·foi aqucllc que acaba de ser ex tornado da tri- . 
. huna · do Senarlo. pelo meu prezado amigo c mostro, Senador • 

Paulo de Front.in n pelo illustre Pre~idcnto da Commissão de • 
Finanr,as. Dóvo, mais, nccrcsccntar, repel.indo o ·que hontem 
.disse desta mesma- tribuna que S. Ex. o Sr; cor.oncl Pedro 

"' Colcslino, Governador de Mal.lo Grosso, reconhecendo o exces· 
so ele favores ft'itos pelo Governo anterior rlaqucllc Esf.ado. 
commig·o · accordou cm que. a resoluc~o só fosse apresentada 
ao ,iulgnmenlo do Congresso. como de facto foi, depois rio ha
ver S. Ex. resolvido rxig·ir dos conccssionarios ela est.rarla 
que abrissem mão daquellrs excessivos e injusl.ificavcis · fa. · 
,·ores •.. · 

0 Sn .. A.' AzF.REDO -.Apoiado .. 
· 0' Sn. SAMPAIO CORIIEIA - .. • • que foram por mim j)pnnta. 

dosaS.Ex.· · _ 
O Sn. ConnRr\ D.\ CosTA - ·E' verdade .1 .~ 

O Sn. SAMMUl CnnnEIA - E~ mais exacto ainda que, pnrn 
at.l.r.ndCI' as minhas pondrrneõcs c para as!'lcgurnr uma rxc
cucão pnrfciln da rr.solucfio do Congrrsso Nacional,- snm pre
.iu.izn para o int.l'rrssó JJ.llblico, dll nccôrdo ainda cnm S. Ex .. 
a ••rsolução vélada foi. por mim t•rrligirla. fnz<'ndo clepcnclrr a 
nRsigryal.ura rlr.finil iva rlo conlrnclo com a União rln ncquie
sr.cnc r a ... 

O Sn. A .. AzEnF.oo - Apoiado. 

O Sn. SAMPAW .ConnmA - •.. cxprMsn do P·od~r Exnrul.i\·n 
r ln Esl urJo rle 1\fnl.l.o Grosso; rxigrncia ~sln, proposil.adamcnl e 
i'Pila pnm que o Governo dn Mnll.o Grosso ficasse nl'mndn cloH 
porlrr'tlH lll'rcisos pnrn rliznr no conr.rsslonnrio: ~ou o cnntra
~lo com o Govrrno FN!rral é fcilo m'rflinnt.c n fliminuiçüo dos 

. ... . 
( •) Nilo. foi revist.o pelo orador • 

• 
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favores excessivos concedidos, ou cllo não será assignado, por 
quanto· olle nfw gozará da acquic~cencm, para isso, per P!lrto 
do Governo do Estado do 1\Iatl.o Grosso.:o 

Assim, Sr. Presidente .c Srs .. Senadores, si r:la ~osoluoão 
v1ítada alg·uma cousa pódc advir para o interesse nacional, ,iú 
-no I ocante a coucessões de terras em areas exageradis~imas, ,it'i 
no tocante a ter policia propria uo Estado, já ainda con
cernentes a quaesquer outras disposições, porque outras exis
tom que precisam ser modificadas; si tal· se .vefificar, a res
ponsabilidade de ferir de perto os inLeresses nacionaes caberá. 
inteira e completa ao Poder Executivo da União e ao Poder 
ExCculivo do Estado de Matto-Grosso. , 

Foi nesse presupposto de que os dois Governos, agindo 
de accõrdo, tivessem ern alta conta a defesa dos interesses da 

· nossa terra, que lavrei o primeiro parecer, favoravel :i rc
~nl·noão, r que lavrei o scgunrlo, cont1•ario no. ?J-éto. 

Eram estas as informações que devia prestar ao S.enndo, 
informações que ve,io confirmadas pela .palavra autorizada do 
illu~tre rer••!'ü~entmlt~ do Efitado de Matto-Grosso, o Sr, Se- . 
na~Irr AzGvedo, que tem bastante autoridade para falar em no-
me do Governo do .seu estado. · . . . 

Nada mais tenho a dizer. (Muito bem.t.mttito bem!)· 

O Sr. Luiz Adolpho - Peço a palavra pelá ordem . 

O Sr. Presidente - 'l'cm a palavra. o nobre Senador. 
.. '.. . ' 

··' 

. O Sr. Luiz Adolpho (•) -Sr. Presidente, já o nóbre ro:. 
· · - lnt.or do p·arecer 'sobre ·fl véto ·explicou que ao Governo de Mat:.. 

to' Grosso não c·iibe a respon~abihdade da concessão· da grande 

. -. 

arca de terra feita á companhia. · 
0 Sn. RAMOS CAIADO·- Nós torlos ·admiramos o caracter , 

do actnal governador de Matto Grosso e estamos convencidos 
de· que seria incapaz de fazer uma concessão daque]la natureza. 

O Sn. r.urz AooLPHo - Não Cloncordo nnm. com o pTojecto . 
primit.ivo de concessão feita no Sr:· Oscar Moreira, nem Iam:.. 
pouco com parecer do .JIInstre relator. E 'não concordo, 
porque considero exaggerada a concessão de 100 mil kilome
tros quarlrados. Essa area representa uma faixa de 50 kilo
mctros do cada. lado para nma ostraria que deve têr l 000 li:iJo:.. 
metros, 

Não concordo t.ariibcm com o t.raéado da estrada. A ostra~ 
ria r! e que se cogita rleve sahir não de. Aguas Claras, porém 
rio Campo Grande, para se nnir á. quem v.em,do·.sul, pelo Para-
,:!'llay. cm direcção. a CnyaM. . . · · 

A estrada pro,icctnrla, Rnhindo r:le Aguas r.Jaras. tor{l n de(.. · 
cnvolvimonto de mais i>.50 kilomctros, isto é. augment.nr!flt 
o son prl'CÚ r~o para 1. 250 ldlomef.l•oR. Egse percurso tot.al, 
no cu~tn imaginnrlo nn pro,iccl.o ilc '100 contos 'por kilometro~. 
exige um cnpil.nl rle 125 mil contos, capitnl que não pódo Ror 
lcvnnlrulo por cmpT.'f17.a .particular nem no naiz nem no cs
t.rnngciro nümn cpoea crn _qnc, o Govorno Fr:dcrnl e os GoycT
noR esl.nrlnnes lrivnntnm rlmhmro a R % nos Estarias Umrlos, 
com nmorUzação acima rln par em ·condições as mnis closfa
vnrrwois. 

• 

. I' 

,. 
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· A estrada que se pretende fazer seguir de Aguas Claras 
cm rlirecçíio a Santa Rilu do Araguay e dahi alcanoar puyabá 
terá UJU percurso do 250 kilomeLros mais do que se partisse 
de Campo Gt·anclc, que tem ainda a seu J'avor o' fact.o de ser ;.Jm 
gr:mde ccntri1 criador de primeira ordem centro de cria do 
gari o pam onde convr,rgcm Iodos os neg'ocios do sul do Estado, 
l'or consoguintc a estrada que. seguindo por Coxim e dahi 
nlcançan/Jb as cabeceiras do Ipiquit·y c as do S. Lourenço e 
chegando a Cuyabi\ ~erá muito mais vanta,iosa para os matto
!l'l'ossr.nsses, que qur.rem po rforça uma e~srada. , 

A estrada que se pretende construir de Aguas Claras e 
Santa Rita de' Araguay e ·cuyabá, atravessa as aguas do rio 
Paran:í c dos afflucnl.es do Amazonas, através de chapadões 
que .não siio ·terrr.nos propt•ios pa1·a a agricu!l.ura e para a pe
cuaria .. 'rodos sabem o que são· esses chapadões, .esses planal
tos, no nosso interior. Não· são absolutamente terras pro-
prias pam a· agr•icultura. . · 

·Nestas condiçõe~ - vou dar uma resposta ao nobre Sena-
9or por Goyaz -. parrccria que eu deveria votar a favor do 
mito, mas enganaram-se complctamenl.e ·os Srs. Senadores •. 
( Risn.) · 

Em ~rimeiro Jogar, Mat.tó-Grnsso t.em direito a i}Jma es-
t.radn rlc ferro.... , . ~\ 

'o SR. RAMOS CA!A!lO - Todo;; prn;;am da mesma ftlrmn, 
nesse particular. · ' 

O Sn. Lu,Jz Anoi,Pno -·... pÔr ser um Estado limitro
phe com 'tres Republicas. Não se comprehende que a paiz 
est.c,in fazendo lignt•ões com o Piauhy e outros ppntos c es
qucr:a os Estados elas fronteiras. A Estrada rio Ferr.o. do No
r•ooslc não chega :í. capinl. .Phr.•:i r.m Porlo Espcrancn, dr. 
pendendo a liga()fio CQm Cuyab:i ele uma navegação difficilli- . 
ma o carla vez peio.J'. N:in ;;c pórlo exigir do Esl.ndo de llfatto,. 
Grosso um sacl'it'icio de 15 mil apolices sobre' a divida es
J,adoal, que occasionaria um sm·vicn rlc divirJa. ele 750 contos 
por nrino. O orr:urnenl.o r;lo ·Estado, que vac do quatro a -cinco 
mil contos, não ··l.oier·a uma despesa eles ta ordem, só no quo 
concerne nn srJ•viçn de ,íuros. 

Ainda mni~. S:·. Presidenl,o esses 100 mil ki!{lmetros 
quadrado~. se ri.Jpt·nsenlam· actualmente· uma pequena som
ma dentro. de fu'lm•o pl'Oximo serão de grande valor .para o 
:Estado. ,como a Uniíio, niio t.ralanrlo de uma linha · ferrea:, 
para esse Est.nrlo,. pnrle entrar rm combinacões, exigindo doo 
Estado cssr. sacrifício?. · 

Não· havonrlo nenhum pro,ic'cl,o de linha ferroa, coino 
mat.t.ci,.grosscnse, vol.o cnnLra n vr!to. · · 

Em ~egunrlo' I.og·nr·. yoln eonlr·a, Jlfll' uma mzãn. muil.o 
simples, Pnr que· o Governo, que volou a resolução do Con
gr·osso, não sn Jrmhrnu rle perliJ· aut.orhmcão para construc
ç~o de um ramal r1:1 linha fr•r·r·ea ·da noroeste·? Por que não 
incluiu, no orçamnnl o, uma medida dessa ordem? 

· Nesl.as condições, como matto-g·rossense, dou o meu 
voto :í resolnçiío· ilo Cong·rcsso, contrariando o .véto. (il:ltt'ito 
'bern! muito bem!) ; 

O Sr. Ramos Caiado - Peço a palavra, para encaminhar 
ll \'0 l.at\ttO. . . 

O Sr. Presidente - Tom a palavra o nobre Senador. 

\ 

\ 
,\ 

··. 
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O Sr. Ramos Caiado (pa1'a encaminhar a votação) (') -
S1•, Presi·dent.c, dc:mlc das palavras do. illust.ro ·rcprRcnt.anl o 
St•. Pre~iclcnl~. rleant.c das palavras do illuRtrc .represontanln 
Ide Mat.t.o G1·os~o. pm·ccc-mc que não prídc haver Hluvirla 

ncnhmna na parl.c rios Srs. Senadores cm apprõvar o 1Jét11 
oppo~lo í1 lei concc;lcnrlo o privilegio do uma ostraria ele ferro 
rJue vac de Cu'yai.Jú para rmt.t•oncal' na Norrlrstc. , 
.. Eu divirjo complol.amcnLe da opinião dos or~lol'cs qur 
.m~ prccrrlcram. Si porventura nós tives-;emos a ceí•Leza r! c 
que csHa· aut.opização seria executada duranl.rl o Governo do 
rcminrnte Sr. Dr. Arthm Bernardes e no do illustrc 'e in
tegro Sr·. PNIL·o Celestino.- cu não ·teria duvida nenhuma cm 
dnl' o meu voto cont.rar,io a-o tJr!to. Mas nlls todos 
ci'rlos rlc .que, no momrnlo cm ·que ai ravcssa a Republica é 
impos~ivel a rxoetl\)ÍIO ·dessa .autorização, Si vingar e- pat:e
cer contrario ao 11r!to, naturalm~ntc ella sl\ podertl ser exe
cutaria depois rle d~ixar• a presidrncia o actual Chefe da Nnciio, 

. que merece t.oda a nossa . .. • . . . . . . . . . • . . . . . . . ; . , •.. 
deixar o Governo r.qucllc que· actualmente dirige as dest.i-
llOS do Est.aclo de Maf,to Grosso. . . 

' ,• . - ' . 
O SR. LoPES GuNç,\i.vEs - Mas, amanhã, virá um outro 

~res.idCHc (]a Rl'publica, pa.triotn e que mcreca . tamhrm a· 
apoio ! V. Ex. · · ,. 

O _R. RAMOS CATADo .~·Não temos motivo nenhum para 
~uppot• que aquelle qúe .succcder ao actual goveruadm~ de 
Matto Grosso divil~,ir. ele quem concerlcu todos esses .favores, 
no Gowrno que ar.l,ecedeu áo do Sr•. .Pedro Ce-lestino, que 
concedeu a ároa dr 100 ...... : . . . . . . .,. . . . . . . . .. ·' ..... . 
vezes do· que o Dist.riclo Federal, como acaba de assignalar ·o 
nobre. Srmador carioca. Est.a área roproscnta 10 milhões de 
mot.ros quarlrarlos, ou 100.000 contos de réisl 

ne modo que. o projectõ é defeituoso si todos 'reco
nhecem a inconveniencia elo. que exisfe. no privilegio · conce
dido pela Assemhléa do Matto Grosso, ·como poderem'os votar 
cont.ra o vti(o, pretendendo que prevaleça essa concepção sob 
a reslricçiío de que e lia· só poderá ser exocutruda depois do . 
ouyido o 'Governo de Mal lo Grosso?. · .- · · 

E' quasi certo que üsla autorizaoão só possa ser usada' 
r!epois que deixa·r o Governo 'daquelle Estarlo.' o Sr. ·Pedro, 
Celest.ino, ·e, nessa occnsiiío, havemos do v()r a repcticiio rlos 

. favores eont.idos n!l concessão .desse. contraato. : . 
Port nnto o argumento virá a favor naque!les · que plei-

to iam- pelo ~HJ/.o. .: . ; '· . 
Nós,· que nos Of.lpomos que .r.ste 1JtJto 'se,ja. r!errubndo pelo 

Srnarlor, vamos prestai' um s~rvr~o a .Mat.t:o Grosso, · 
O Sn. SAMPAio Conní!:A .- Si no periodQ r!e. quat.rofnnnos 

não f.iver sido r)XI}~utndn, a concessão Ml.art\ caduca. · . . . 

O Sn. RA~WR f1A1Ano - Mas, são smnpr~ renovntdas po!os 
Gowrnos rios Eslarlns. · ', . . . 

• • . ' I 

O Sn .. SK!Ii!PATo Conm~A - Mas. pst n ronovn'cilo riãó nhriga 
o Covrrnn Prrlcl'al. · .' · · 1 · . . . 

O Sn. PAur.o' DE JCnoNTTN - A vantagem que ha de· se 
rc,ieHnr o .tJt!lo t\ quo si· o concessiona rio niio poder construir 

(') Nliô foi revisto pel~ ornêlor, 
I 

: 
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. a esir·adu SClll t'aVOJ cs do Governo li'ellcral, serií modificada a 
co.ncessfio, sem o q\IC o Governo não dtu.~ít. ·' · 

O Sn. RAMOs CAIADO - V. Ex~ sabe que o Governo· não 
pudení ·dàr cxucuc;ão a pro,iecLós extt'a.onlinariamenlc oncroso.s 
aus corres naeionnes. Depois dirão que o Cong-resso· não oppoz 
diH'iculd{des, que o Congresso votou conLm o vrJto do Go~ 
VCI'llO. 

Acho que· l.od,{s- os Srs. Senadores que zelam pelos in~ 
tCl'flSScs nacionaes, não podem votat: contra o ·véto. 

Poderia 1/lt• ll'Cchos das razões do ·vrJio, mas como devem 
ser conhecidos elo St•nado excusu-me de fazcJ.:u. (Muito /Jem.) 

O Sr.· Presidenta)-'- Vae proceder-.sc a votação. '· 
. Os Sr·s. que man'tôm a resolução, dirão. sim; 0$ que ap-

provam o vé,to, dil·ão, -irão. .. . · · 
. ' 

o· Sr. Azeredo _,. (ÍJc[a 'OI•dem) Sr. hcsidente o ql:IC 
se vac. volat· é a l'<}Sohtr;ão. . . ' 

Q. Srt. PnESJUENTE - Sim, Senhor. 
O SJ\, A. Az~:r\Eoo - QtJCl' dizc'r que aqueles que apoiam 

a resolução do· Congresso,_ :dilao sim. 
' O Sn. PnESIDEN,'E -· Perfeitamente. 

· Pruccclenclo-sr! ú chamada respondem - Sim - os 
Srs. Lopes Goncalvr!s, Lauro· Soclt•é, Justo Chermunt. Inclio elo 

, BI'Usil, GoclofJ•erlo Vianna, .José Euzebio, Joãu Thomé, Benja
min Pur·aiso, Eloy de Souza,· Joâ(l J,yra, Rosa e Silva, Euzebio 
de All'dradc, Gon'caln .RollernbcJ•g·, Bernardino Monteiro. Jerony
mo Monteiro;· ·~flwcilio ele Lâccrda, Modesto .Leal, Paulo de 

- Froulin. Sampaio .Cor-rêa, lrineu Machado, Bernardo i\Ion
luiru. Alfredo Ellis. Alvaro de Carvalho, José Murtinho, Luiz 
AdoiJ)ho, A. Azcredo, (~eneros'o Marques Vida! Ramos, Fclip
pe SC'IJimiiCll., Soare~ dos Santos; Carlos Barbosa, (32) c - não 
- os Srs. •Silveriu Ncry, Tobias Monhliro, Antonio Massa, Ma
nuel Borba, Araujo Gócs, Siqueim de Menezes, Ramos Caiado, 
Henncuegildo de Muracs c Olog·ario Pinto~ (9). 

, O Sr. Presidente ....: A· l'csoluçüo foi mantida !)ol' 32 vo~ 
los contra 9. 

Votação, cm 2' discussão, da proposicãu ela Camu1·a dos 
Deputado~ n. 11!5, de 1922. consideradu UQ utilidade publfca 

--a Socicdude Editora da Historia ·c1.o Colonização Portugueza nq 
;Brasil. 

Approvada. 

Vol.a~·üo, ern ~· cJ i~cussúo, da pl'oposi(.'ao da Camm·a dos 
Dcputnflos n. 154. de J 922, que approva o contracto cclobrado 
com li'ranciscu de Asais & Comp., pelo lllinislerio da Jus
Lic.:a e Negocias Interiores ·pat:a a consl.ruccüo elo esqueleto, om 
cimento armado, do· ellit'icio desUnndo ú noyn. séde da Ca-
mnrn dos Deputados.. · · 

: Volac.:ijo, em 2' discussão, do projecto do Senado u. 89, do 
1922, autorizando o Governo a abrir urn credito pura a con~ 
strucção ou at•quisiçüo de um predio ·afim do ser. offcrecido . ' . . . . 

' 

• . . 
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á Republica dÓ Pcr:í, pam séde de sua legacãõ nci· ll.io· de 1a:~ 
neiro. · · · 

Approvado. 
Votação c·m 3' discussão, do projecto do Senado n. 5!1, 

de :1.022, estabelecendo as condições a que os magistrados fe-
deraes e do Disl.ric~o Federal se devem submclter para os ef- \ 
feitos da aposentadoria. · 

·São successivamente approvadas as seguintes 

EMENDAS 

N. i ·\ 
' ' 

"Si contar menos de 20 annos de ·serviço publico, terá 
direito a tantas vigesimas partes do ordenado quantos forem 
os annos do dito serviço .. " 

N. 2 

No art. 1 •, depois da palavra "registrado ", intercale-
~e: "ou membro do ministerio publico·." . . 

N. \ 
Ao arL. L' Depois ·das palavras "Districto Federal", 

accrescente-se "e .:~s ministros do Tribunal de Contas. • 

. N. 4 

Onde convier :• · 
· ·Arf.. Ao·s funccion$'ios publicas e. màgistrados, qÚe 

ainda se cncontren1 na effectividade e que ao entrar 
cm vigor a lei da desposa ·para 1915, n. 2.924, de 5 .dn 
janeiro. do mesmo anno,. já se achavam no goso dos direitos 
que lhes advieram. do disposto ·na lei da despesa para 1!H1, 
11; 2.356, de 31 de dezembro rle 1910, art. 95, no .tocante ao· 
seu tempo do serviço provincial ou estadual, serão esses di
reitos assuguraclos ·assim como as. demais vantagens conce,.. 
didas no ciLada artigo. · . . · . 

E' approvadQ o· projecto que :vae á Commissão de Re-
dacção. · . . 

Votação, em 2• 'discussão, da preposição da Camara dos 
Deputados n. 59, de 1922, que abre, pelo Ministerio da Fa
zenda, o· credito· especial de 52:398$787, 1JUra ocoorrer ao pa
gamento do que é devido .a João Baptista Mangini, em vir-
tude de sentenca · jndiciaria. · . : 

' ' 
Approvo.da., va.e a sancçãp. 

Voüiçilo, cm 2" discu·ssão, da pJ•oposição da Camara dos 
Depul.ados n. 100, de 1922, uutorizanl:lo o. Governo a. abrir, -, 
IJelo MiniBlorio da Guerra, o credito1 especial de 5:112$, para . 
pagamento do qu c é ·devido a A:J?hrodismo Coelho & Crimp., 
'por forneci~e.nl.os feitos ao sorVI (lO de recrutamento. do Es,.. 
tado do Espll'lto S:~ntQ. 
~ Approvada. · , 

-· . " ·· . .... , 

• 
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O Sr. Paulo de Frontin ('f!ela 01•dem) - Sr.· P1•esidento, 
tendo sido já publicado no Dwrio da Casa· o parecer sob.re 
as emendas á lei que fixa as . forças navaes, requeiro :a · 

-V. Ex. que consulte o Senado sobre si concede urgencia 
para sua discussão c votacíio immediata. 

\ O Sr;· Presidente - Os Srs .. que approvam o reque-
rimento do Sr. Senador Paulo de Frontm queiram levan-

' tar-se. (Pausa.) · · 

Foi approvado, 

. fOR.ÇAS NAV.AES PARA 1923 

Continuação da 3" discussão • da propo·síoão da . Gamam· 
dos Doputados n. 41, de 1922, fixando as ·forças navaes para 
o exercício de 1923. 

Encerrada. 

São sucoossivamentd appro:vadas as seguintes 

EMENDAS 

N .. 1 

Art. ·Serão •JOnsiderados corno <de. embarque •CID navio 
de guerra para os t~ffeitos de promoção, os servicos prestados 
na aviação naval,. sendo os dias de vóo ·considerados corno dias 
de viagem em navio ·d·e• guerra . 

. N. 2 

Ant. Ds instructores e àdjunctos da Escola Naval, com1. 
funcçãà de' pyof'éssor ou substituto, são' transferidos para o 

· quadro extraordinario; observados om. seus termos o art. 41 
. da lei u. 4.212, de 5 de janeiro de :1921, e art. 11 da lei 
n. 2.290, de tlezembro de :1910, que desta data em doante é 
.revogada. ua parte referente aos instructores e adjunctos, de
, vendo ser aproveitados nas vagas existentes ou nas que se 
'l'ierern a dar os ex-instructores qu.e já tenham obtido sen-

. t,en~a favoravel cm pril}leira instancía .. · 

. ,N. 3 

., l!'ieu o Í'<idet' Executivo a<~J,tori;zado a expedir novo rcgu-
IamenLo disciplinar par<>- a Armada ·dcfininclo as contravcn
r;ões disciplinarel;, estahelccenclu as rcspccl.ivus penus c u ·lli'O
cosso para a sua applicação o qiscl•immancto. a jurisdicção das 
autoridades militares; abolida, porém, a companhia ·corrc-
cional. · 

· Accl'eseeutc-sc onde convier: 
A1'1.. As ,>agas de 1" I cnenLc do Corpo de Comrni§sarios 

da A1•muua sot·ão preenchidas pelos 'segundos tenentes quo 
\ . 

I 
' 

• 
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i.onham 1lous annos do posto e de embarque, dos quacs GO dias, 
piJlo.mcnos, de viag·em no occuno. 

Pat·a·srapho unico. A pr·omo~ão de scgumlo pura pi'imcit·o 
tenente des~c corpo será feita ua proporção de dous Lcrços j:Jor 
unl.iguklullc c um ter1·o por met•ecimcnto. 

Art. Aos s1ig~unclos · Lcncntcs commissut·ios, que não 
o~Lejum collncaúos na pl'imeira metade da respectiva escala, é 
vedada a iudusüo nu quadro de acocsso pura a promoção. 

N. 5 
' 

· .\rL Pica ,o Poder. Executivo autor'izndu u conccller: 
reforma aos oJ'ficiacs super i ores o gcncrues da Armada e do 
Excréil.o graduados que livei·cm mais de 35 annos de servi
ço, dentro do prazo de seis mczc~. a con lar da promulgação da 
presente lei. com as \'atlLagens llu efJ'ecUvidadc, 

At'l. Pica o Poder ExecuLivo
1
·aulot•izado a coilCcder 

reforma aos uJ'Hciaes gcncracs da A1;macla. e du Exc:·llito quo. · --' 
tiverem ntais de .w annos de scrvi~1o, dentro i.lc seis mc:.~cs, a 
contar Lia da la da promulgação aa··pt•cscuLc lei·,· com as .vun- , 
lagcn~ do posto superior, . . · 

~ 

,, N •. 6 . ' 
Ondll convier: 

' Art.. · O tempo de em&arque para todas as cla.ssc.s d"' 
sub-ol'ficiac.s da Armada, para qs cHciLos de promqcão, será 

· cte dous anuas. 

N. '7 I 

Art .. Aos ufficincs da Armada ·e c'lasscs. ·anncxa:> qufl, 
cm virtude de rcorganiza1;ãil de seus quadros,· no córre11,to 
nnn(•, não foram pt•omavidos por !'alta. do interstício, Hws ' 
~crt't concedida a pt·omoção, · ucsdo t)ue hajam preenchido a 
clausula ·de embarque. · 

' N. 8 
Onde. convier: 
Os offioiacs da Arn1ndr. c classes r.nncxni que, cm virlt!dB. 

de. reor;;nnizacüo llcscus ·quadros, no eorrenle anno, n1to fo· 
rant Pt'nntnvidu~ por fall.a. de inlct·sLicic, tempo de ernba~que 
e outra,; exigencias, sc1·ão pwmovido~. indcpcndentemeato ·da.<t , 
chiu~ulati lla lei de prorno1;üo om vigor. · 

· E' rejeitada a seguinte 

EMENDA 
' I . . ' 

•Para os :wwacs c:J:pitã.os de mar c guerra fico. considc· 
l'U<tl!t cnmo preenchida a cxi:,;oncia conslauLo' dá alinoa cl) do 
nrL. ·u ~o resuiamcnto approvado poJo decreto ·n. 14.::mo, 
de i de .Julho do ~.D2ú. · . 1 

1~~ apprnvada a proposiçfio, que vae il Commissi'io de Re-
üucr;iío.. · 

• 



O .Sr. Jeronymo Monteiro, pela ordem, requer urgencia 
para a immediata discussão da redacção i'mal" do project.j .d:.. 

· ~enad:o n. 59, de 19.22, que dispõe sobr~ a ap(lsentadoria do.s 
magistrados 1'ederaes e do Districto Federal. . . · · 

E' approvado o. requerin:cnto • 

. o Sr. 2• Secretario lê e é, s.em .debate, apprp.vadc P. e e· 
guinte · ': .. 

Pt)l\EOiiR 

N •. 428 ;.__ 1922 

Redacçtlo {'i·ndl do projecto do Senado n. 59, de 1922, disponáo 
soln·e a «1Josentado1•ia dos, mauistrados, tcder:aes, e do) 
Disir'icto. Federal. · · 

( ~-, 
O Congresso Nacional decreta: 

. . . 

Art. 1.• O magish•ado ou membro do nünisl.erio publico 
federal e o do Dist.ricto Federal,· e os mimstros do Tribunal da 
Contas, que se invalidar no· serviço publiÓo, podará se:t: apo· 
sentado mediante as seguintes condições: · 

' 'a) «Si contar menos de 20 aímos de serviço l[)ublico, terá 
direito a tantas vigesimas partes do.' ordenádo quantos forem 
os annos do dito serv~ço,. 

. b) si tiver mais ao vinte annos, ser-:he-ha abonado todo 
:o. ordenado; . 

c) si o t.empo de serviço exceder de vinte e' cinco annos, 
ficará com direito a todos os vencimentos. · · 

Parngrap·ho unico. ±'ara o effeito , do disposto neste ar
tigo, os vencimentos sor11o os percebidos !P·elo magistrado ao 

.,. tempo· em que requerer . a aposentadoria, submettendo-se 
·apenas a um exame medico para a comprovação da invalide~ .. 

. Art •. Aos funcoionar1os publlcos e magistrados, que 
... · uínda se encontrem na effectividade o que ao entrar. em vigor 
,~,,a lei da 1despeza para 1915, n. 2·924, de 5 de janeiro domes-
. mo anno, já se acha'Vam no goso dos direitos (!Ue lhes advie

ram do disposto na lei da despeza para 11l'ii, n. 2 .356, llo' 3t 
de dezembro de i910, · art. 95, no tocante ao s'eu tempo de 
se1•viço provincial ou estadual, serão esses direitos assegu
rados, ass.im, como ·as demais vantagens oonoed.idas no citado 
~tigo •. 

Art. 3.• Revogam-se as. disposições em contrario. 
Sala da Commissão de Redacção, 27 de dezembro 

1 do 
1922 . .;_. Vil[al Ramos, Presidente. - Oleuario Pinto, Relator. 

O Sr. Presidente - O projecto vae· á Camara dos Depu-
~ados. _ 

llSCOLA CHRIS1'0VÃO COLOl'iiBO 

s• . discussão da proposi~íio da ICamara dos DepuLn<los 
i!l. ·126, considerando de utilidade publica a ill:.gcola de Com-
meroio Chrjstovão Colombo de Piracicaba. 1 • 

Approvada, vae á. sancoão. 
S • ...:... Vol. :.\lf 50-
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ACADEMIA DE COMMERCIO MERCUH!O 
' ' 

· d' a1scussão da proposição <la Gamara dos Deputados 
· n. 1H, rir. HJ22·, declarando de UJtilidade publica a Academia 
~..lommercial «Mcrcurio» de S. Paulo. · : 

' Ápprovada, vae á sanc~.ão, · 
. 

ASSOCIAÇÃO DOS Ellfi'REGADOS DO COMI\IERCIO DE S, PAULO 

3~ dÍscGssh;J da proposiQão. da· Gamara dos Dcpula;1r.s 
n. 143, de 1922, declarando do utilidade publica 11 Associação 
dos Empregados do Commercio de S. Paulo. · 
.. · ApprovíJ,da, vae á S\l,lWção. 

' 
ESC:RIVÃES' .CRIMINAES NOS JUIZOS ~'EDE11AEEI .... . ' ' . 

::S' discussão da proposição da Ci1.:nara dos DcpLil.a:lo~ 
n. 15,7, do l 922. creando e: lagar do escrivão criminal nó ju i·w ' · · 
federal dos . Estqçlos <I~ S. Paulo, MiníJ.s. Çloraes, :Palliq, l'ar
nani~uco, 1.'\10 qo. Jane.rro, Pará ~ Ce~r4 o da,ncto outras prrm- · 
dOl'\Cla,S. 

Approvada, vae à sancção, 

HOSP!TAL S. SEBASTIÃO . 

3' discussão da. proposição da C~t!Uara . dos · Deputado~ 
. n. 86, de I 922, au torr~ando a abertura dos credito~ pspeciaes 
de .13 :289$ e 6 :2a5$920, \)ara pagamento de despezas1 cm 
1920, com 'alimentaç'~à \l. ro~pas do Hospital ~e S. Seb~stião: 

Approvada,, vae á sancção . 

ll:OSPITAL CENTRAL DO EXERCITO 
. .;; 

a• discussão da proposição da Cnmura dos Depulailos 
n. 134, de 1922. fixando em doze. o numero de' acadomioos in
teV\lOB do Hospital Central do .. Exercito, e dando o.utras · pro.,. 
videncia,s,. · · 

· • .t\pprovada,, vae á sa,\lcção. 
'· 

CONSELliO DE JUSTIFICAÇÕES 
. ' 

a· diSO\l~Sãt) . ~a propo~ição da Gamara dos~ Deputados 
n. 259, de 1921, oreando um Conselho de· Justificação para 
os officiaes. do . .Exercito e da Armada, quando aocusadcis, oifi·· 
c.ialmente · ou. pela .imprensa, de. haver.em::pru~oftido ·incorre
ctamente no desempenho de seniS cargos ou commissões. 

Approv,~da, vae á ~~nccão: . · .. 

QUOTAS Dlll FISCALIZAÇÃO DOS BANCOS 

a• discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 21, de 1922, fixando a quot~ do fiscalizacão de bancos ou 
casas bancar i as. 

Approvada, vno á sancção. 

• 
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CIIED!TO PAliA PAOAMEN'l'O AO DI\, HADDOCK LOBQ 

~ ·-
3' discussão da pro~mição da Camara dos Deputados 

u. 102, de 1022, q,,~ abre, pelo Mini'stc!'io da Fazerida, o cre
ctit.o especial de 9 :050•$291, pao•a t;ccorrer ao pagamento do 
qur. é devido ao Dr. Augusto Hwildock Lobo e outros, em vir
tude do .sentença judiciaria. 

Approvada, vae á sancoão. / 
I 

CREDITO PARA .PAGAMENTO AO SR. PACHECO JORDÃO 
.. rr·-, 

3' discussão ·ria proposição da Gamara dos Deputados 
n. 116, do 1922, que abre, pelo Ministerio da Fazenda, o cre
dito especial de 68 :728$492, para pagamento do que é devido 
ao bacharel Fausto Pacheco Jordão, em virtud(l de sentenca 
judiciaria. 

Approvada, vae á sancção. 

CHEDITO PAliA PAGAMENTO AO SR. ALFREDO ESTRUC 

::1' discus5ão d.a proposição da .Gamara dos Del)utactos 
1!: 133, de 1922, que abre, pelo Ministerio da Fazendl~, o cr·e
dit.rJ eiipecial de 4 :•J68$8i5, para occorrer ao pagamento de
vido a· Alí'rcdo Hyppolito J!:struc, em virtude de sentE:nça ju-
diciaria; · 

Approvada, vae á sancção. 

LINHA TELEGRAPHICA EM 'MATTO GROSSO 

s• di!.cu ssão do· proj ecfo do Senado n. 38, de i 922, 
autorizando· o Governo a abrir. o credito especial de 
1210:000$, para," com o auxilio .de 80:000$, fornecidos pelo 

· governo do Estado ele Miltt.o Grosso, mandar construir t.ma 
I inha t.e\egraphica da estação ·de São Lourenoo á villa de 
Santa Rita d9 Araguaya, no limite com o de Goyaz. 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta em discussão a se-
guinte . 

Supprima-se do art. 1• o seguinte: "no. limite do Estado 
de Goyaz". . . . ,~:li!! 

Sala das sessões, 27 do dezembro do 1922. - Hermene
uildo de M oracs. - Oleuario Pinto; - •Ramos Caia~ o. 

O sr'. Presidente - Em virtude da emenda, volta o pro
.iecto ú Commissúo do Finanças. 

PENS;\o Aos· l!EI\DEIROS DO DR. RIBEIRO GONÇALVES 

3• discussão da proposiçiio da Cn.mara dos Deputados 
tL: H2, do 1022, concedendo á viuva (jo ex-Senador Joaquim 

.. 
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Ribeiro .Gonçalves a pensão mensal de ·íOO$,. com reversílo ás 
suas filhas solLeiras, no caso de morte. 

A p]wovarla, vae li sanc(:.fí.o. 

l•'II~TAJ,~ DO lNS'flTU~'O OSWALDO CRUZ 

s• discussão da proposiçüà da Ca:nara dos Deputados 
· n. 11.0, de 1022, que autoriza o Governo a abrir, pelo Minis

terio da Jnstioa o Ne.gocios Interiores, um. credito de 20<l:OOO$, 
1iara construcc.ão da filial do Instituto Oswaldo Cruz, no iMa

. :ranhão, o dispondo sobre a exocuo1io da lei n. 4.381 A, de 
' '!)99 J' ..,j,.J' 

Approvada, vae á sane cão. 

CREDITO PARA PAGAMENTO AO SR. DEMETR!O TEIXEinA 

3• disc;Jssão da pr·oposil:ão~ da Gamara dos Deputado~ 
·n. 101, de 1!l22, que abre, pelo Ministerio da Fazenda, o cre.;. 
dito especial de 6:515$299, para pag-amento do que é devido 
a Dcmetrio de Souza 1'eixeir·a. P.m virt.udo de .. sentença judi
ciai"ia. 

A pprovada, vae á sanccão. 

FACULDADE DE. DinlllTO DE RECIFE 

3• discussão da proposição· da .Gamara dos . Deputados 
n. 49, de '1922, relevando .da prcscripção cm que cahiram 
os saldos das snbvencões ynt.adas, Qm 1913. e 19:14, para a' Fa·-
cnldade de Direito de Recife. · 

São. approvadas as seguintes 

EMENDAS 

~o\o art. 1' : 
Em vez de Fica ?'elevada, diga-se : 
"Fica o Poder Executivo autorizado a relevar, etc.". 
Sala das sessões, 16 cte outúbro de 1922. - Irineu Ma-

. chado. 
· Ao art. 1': 

Em vez de· "àfim de que sejam os mesmos recolhidos á 
thesouraria daquelle instituto", diga-se: "afim de que sejam 
.entregues á administraciio da referida Faculdade". 

Sala das sessões, Hl do outubro do 1.922. - Irineu Ma-. 
citado. , . · 

.:Jl]' approvada ·a proposição, que vae, á Comn1issiio do Re-
dMcoo. . . . 

INSTITUTO FRANCO-BRASILEIRO 

3• discussão da proposicão da Gamara dos Deputados 
n, 1 H, r! e 1 01~2. fJllO conceclo (t Universidade do TI i o (]e .Janeiro 

... ~· 

•. 
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n subvenção especial e annual de 50:000$, para a fundação e 
manutenciio de um Inst.il.nto F'ranco-Brasiletro de alta Cl.lltura 
sciencia. e littct•at.ur~. 

Approvada, vac ti ganr.~ão. 

CRF.DITO PAliA 1',\CI\MF:N'fO AO DR. VAT.F:NTIJ\f. DITTJlNCOURT 

:J•. di~!lussão do. proposição da Canmra dos Deputados 
n. 1!í1, de 1022, autorizando o Governo a abéir, pelo l\!inist.e
rio da Fnzondn, um Cl'Crlit.o na import.ancia de 1!í0 :000$, para 
pnJ:nmcnto do quo 1\ do1•irlo ao Dt·. Vnlrnl.im Anlnnio da H.o
chn Dil.l .. oncourt,. 

.A.pprovndn, vnc ti snncçúo .. 

CREDITO PARA OS CORREIOS. DO MARANHÃO 

a• discussão .da proposição. da Camara dos Deputados 
n. 162, de 1922, autortzando o Governo a abrir, pelo Ministe
rio da Viação e Obras l!ublicas, o · credito especial de réis 
97 :650$270, para occorre_r ao pagamento devido aos empré
gados da Administração dos Correios do Maranhão. 

Approvada, vae á sancção. 

CREDITO PARA PAGAMENTO AO SR. T,EON. HlliSCK 

a• discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n. 137, de 1922, autorizando o Governo a abrir, pelo Ministe
rio da Justiça e Negocias Interiores, o credito especial de 
69:726$880, pára liquidação da divida da União com Leon 
Hirsck, proveniente . da occupacão por forcas do Exercito e 
Prefeitura do Am•e, de um immovel de sua propriedade, sito 
em ,Rio Branco, Territorio do Acre, 

Approvada, vae á sanccão ~ 

' PREMIO DE VIAGEM 

a• discussão da proposição da Camara . dos Deputados 
n. 97, de 1922, que abre, pelo Ministerio da Agricultura, In
dustria e Commereio, o credito especial de 4 :200$, ouro, para 
pagamento do premio de viagem conferido a Israel Pinheiro 
da Silva, ex-alumno da Escola de Minas de Ouro Preto .. 

Approvada, vae á snnccão. 

RET,EV,\(lÃO DE REi!PONSABJT,nDADE 

Continuaciío da discussão uuica do 1Jâtn do Prefeito rio 
Districto Federal ·u. 15, de 1922, :t rosolucão do Conselho 
Municipal exonerando da responsabilidade do extravio da 
quantia de 3:773$180, praticai:lo, em outubro de 1918, por um 
guarda que foi dcmitlido, o agente e o escrivão da Prefei
tura do districto do IraJ:í. · 

Re,ieitndo, vae ser devolvido .ao Sr., Prefeito" . 
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PENSi\o ~O SR •. AUGUSTO FONSECA 

3• discussão da proposição da Cnmara dos Deputados, 
n. 129, de 1922, autorizando o Governo a abrir, pelo Minis~ 
teria rJa .TusUça e Negocias Interiores, o credil.o especial do 
930$, para occorrer ao pagamento da pensão concedida 
ao guarda civil de 1' classe Augusto Moreira ela .l?onscca. · 

' ,· . . . 
_Approvada, vae á sanação. 

Cl\EDITO PAnA PAGAMENTO AO SR. LUIZ ME!RE!,LES 

. s• discussão da proposição da Cnmara dos. Deputados, 
n. 103, de 1922,' que abre·, pelo Ministerio da Fazenda, um 
credito especial na. importancia do· 42 :üi0$714, para paga
mento a Luiz Moirelles Vianna, cm virtude de· sentença ju-
diciaria. · · · ' 

Approvada, vno 1\ sanccão .. 

CREPiTO M MINJSTEI\10 DA JUS'l'IÇA 
. . . ' ' 

3' discussão dá proposição da Camara dós · Deputa'dos, 
n. 1-19, de 1922, autorizando o .Presidente da. Republica a 
abrir, pelo Minisl.orio da .Justiça e Negocias Interiores, o cre
dito de 80:000$, supplementnr ú verba 36", do ·arf.. 2", da. 
lei n. 4. 555,- de 10 de agosto de 1922. 

Approv·ada, va-il ·a eanccão, 

ESCOLA DE ODONTOI.OOIA DE BELLO HORIZONTE 
', ·' ' 

s• discussão da proposição da Camara dos Deputaldos, 
n. 175 A, de 1922, mandando considerar validos, para o exer
cício da profissão em todo o t.erritorio da Republica os diplo
mas conferidos pela Escola de· Odontologia e Pharmacia de. 
BeiJo Horizonte e poln Escola Brasileira de Odontologia. com . 
sede nesta Capital. •' · · 

Appr·ovarln,, vac á sanccão . 
. • 

,t..LUOUEIS DE PREPIOS 

3' · rliscnRRiin do projecto dO:. Camat•n rlos Depuf,adn~. 
n. 1ü0, do 1922, autorizando o Presi'dente da .Republica· a 
nhrii•, pcio· Minist.erio da Fazenda, . o. credito especial de 
20:249$, para o paGamento do augmento de aluguel rios pro
dias cm que funocionn a Alfandega dii. PelotaR, rofertmte aos 
Pxm•cicio rJ.n 1!lH .rt/t\ o de Hl22. · 

· Approvnrfn, vne tí. sancciio. 

AT,FANDllGA D.E PORTO AT,EORE 

::l' discussão da proposição da Cnmara dos Deputados, 
n. 79, de 1922, que abre. pelo Ministerio do Fazenda, o ore
Uito espocial do 12.7; 564$516, para pagamentp de alugueis de 

•• 

• 
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dous armazcns alusados· ú Alfandega de Porto Alegre, do Es
Lado do Rio Grand'J do Sul. 

Approvnda, vae á sanccão . 

. CREDITO PAR.\ PAOA:.\1;::'\'i'O AO SR, JOSÉ NICOLAU 

3' discussão da proposição da Gall11lra dos Députados, 
,, . n. 85, de 1922, que abre, pelo Ministerio da Fazenda, um 

credito espccia·l de. 4:404$, para vagam()nto a José Nicolau, 
cm virl.urlc de sentença judiciaria. · · · 

Approvada, vac á snncciio. 

ARSENAl. DE GUERRA 
' I·, 

2' discussão dn -proposição da Gamara dos DEJ1)utados, 
n. 89, de ·1922, que nbre, pelo Ministerio da Guerra, os credi
tes de 351 :3-18$186 e de 28:062$440, para pagamento de ser
viços feitos ao ~\rsenal de Guerra e rio quartel do 3" rcjgimento 
do infantaria, . ' · 
. ' ' I ' • ' 

Approvada. 
' . J ' •• 

PON'fE ÚE L!OAç.:tci A NICTHEROY 

2' discussão da llropos-ição da Gamara dos Deputados, 
n. 258, :de 1922, autorizando o Governo a fazer a· quem me
lhores vantagens Uffereeer. concessão· para a construcção de 
uma ponte liga.Jl.dO o Districto Federal á cidade de Nictheroy, 
sem. favores espeoiues .c sem onus para o Thesouro. 

' ' ' • ' ' ' ! 

· ·· Approvada; · · 

E' · approvada a segui!) te 
' ' •; • I' ,,, , .. :• .. 

. ·'. 
EMENDA 

Ao 'arl. 1' accres.ccnte-se, . no começo, do pois da .pal.nvra 
- "concessão", as seguintes: "pelo prazo c!e 90 annos''; c in 
tine -'a· juizo do ·Governo:· · 
. ' . Art. 2/ No prazo imprórogavcl Ide dous annos, a· contar 
da· data da publica·~i:io desta lei, o concessionaria ·apresentará 
'nO Governo as plantas, os projectos e· orçamentos definitivos, · 
)JIIJ'a a eons.tnuccão da ponto; correndo da· dat11 de sua appro
vacão ·.o prazo do •ll;nco annos, . dentro do qu11l . deverá entre
gnl;.a, consUruida no ·trafega; ·revertendo a ponte, findo o 

prazo rlost.a• conces~ão, ao: domínio da União. · ' 

M.OUM DO BRASIJ, 

. Discussão unio:t do véto n. 1 OS, do 1922. do Prefeito do 
Districlo Fct.leJ'al ó. resolução do Conselho Municipal autori
zando o Prefeito a auxiliar com a import.nncia de f0:000$000 

·a impressão do "Albuin dos Es.tudos Unidos do Brasil". 
Rejeitado, vac ser devolvido ao Sr, Prefeito. 
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PE.~T!IÃO A UM GUARO.\ CI\'IT• 

2' discussão cl:l PI'oposição Ida Camara dos Dc·putados, 
n. 11!6, ele 1922, auLoJ•izttndo a ab:e'!'f.ut•a db crcd•ito espec'in.l 
de 590$129 para oc~orrer ao pagamento devido ao guarda civil . 
aposentado, Antonio .Tos6 Fernandes Filho .ela· pensão a quú 
tem direi Lo no corrente anno, ' 

Approvada. 

CONTAGEM DE TEMPO llE SERVIÇO 

Di~cnsAiío unien do vá/o do Prefnil.o do Districto Fcdnrnl 
n. 113, de 1922, á r·esolucão do Conselho :Municipal que auto

,riza mandar contar, para todos os cffeitos, á professora adjun
cta D. :Mercedes de Car'<:alho, tempo de serviço que menciona. 

' . Ro,teitado, vae ser devolvido ao Sr. Prefeito. 

CREDITO PARA PAGAMENTO DE OlARIAS 

2' discussão do pro,iecto ·do Senado, n. 84, de · t 922, auto
rizando o Governo a abrir um credito na importancia de 
27:130$ para attender .ao -paga.men~o do que é devido. a div~r
sos offimaes do Exerc1to que serviram na Compauhm RegiO
nal do Acre, de g~atificações a que teem direito. 

t\pprovado. 

CODIGO DO PROCESSO CRIMINAT. 

2' discussão da proposicão da Camara dos Deputados{ 
n. 37, de 1921, qnP. decreta o Codigo do Processo · Criminn 
do Districto Feder~.l. · . ' 

O .Sr. Presidente - O Regimento permitte a discussão e 
votação por tituloa, uma vez .que a proPosição contém cerca 
de quinhentos artigos. 

· . E' encerrada a discussão. 

O Sr. Presidente - Visivelmente · nlto h a numero no · re
cinto. De accôrdo com o regimento vou mandat: proced,er 
á chamada. 

Procedendo-se :i chamada, ·verifica-se a .au•enci& dos 
Srs. Lopes Goncalv~s. Justo Chermont, Indio do Brasil, Go
dol'rt>do Vianna, José Euz,ebio, Costa: Rodrigues, Eloy de 
Souza, Antonio Massa Manoel Borba, Rosa e Silva, Mendonca 
Martins Euzebio d., Andrade, Araujo. Góes, Modesto Leal, 
Irinou Machado, Bernardo ,Monteiro, Adolpho Gordo, Alfredo 
J~llis, Lauro Müller, Felip.pe Schmidt, Soares dos S~tntos 
c Carlos Barbosa (22) . 

·o Sr. Presidente - Responderam . ú · chamada apenas 25 · 
Srs, Senadores. 

Não h a numero; fica: adiada a vofnciio ,. 
Nndn mais havendo a tratar, vo~1 levnnt11r n sessão, 



SllSS.\0 EM 27 Oll DEZEMBRO DE i 9-22 793 I 

Designo para ordem do dia da sessão de amanllã as 
seguintes ma terias : · 

·, 'votacão em 2• discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados, n. 37, de 1921, que decreta o Codigo do Processo 
Cl'iminal do Distl'icl.o l~cderal (crnn parecer {avoravel da 
Commissão de Justiça e .Legislação, n. 39/, de 1923): 

3" discussão da proposioão da Camara dos Deputados 
. n. 185, de 1922, considerando de utilidade publica a Sociedade 

Editora da Historia da Colonização Portugueza no Brasil (com 
pm•ece1• fmwravel da Commissão de Justiça e Legislação, 
n. 423 A, de 1921) ., · 

3• discussão da proposição da Camara dos Deput,ados 
n. 154,•de 1922, que approva o contracto celebrado com Fran
cisco do Assis Silva & Comp., pelo Ministerio ãa Justiça e 
Negocias Interiores, para a construcção do esqueleto, em ci
mento armado, do edificio deotinado á nova séde da Camara 
dos Deputados (com ;are.cer frworavel da Commissão,_ de -Fi-
nanças, n. 418. de 19 .. 2); . , 

. 3• discussão do pro:i ecto do Senado n. 89, de 19•22, auto-
rizando o Governo a abrir um credito pam a ·construc~ão ou 

.. ' 

· acquisição de um predio; afim de ser offerecido á Republica 
do Perú, para séde de sua legação, no Rio de Janeiro (of(ere
cido pela Commissão de Fina'fll}as,·parecer. n. 400, de 1922); 

3' discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n. fOO, de 1922, autorizando o Gover.no o abrir, pelo Ministe
rio da Guerra. o credito especial rle 5:112$, para pagamento 
do que é devido a Aphrodisio Coelho &. Comp., por forneci
mentos feitos ao serviço de recrutamento do Estado do Es
pirita Santo (com parecer favorapel da Commissão de Finan
ças, n. 361, de 1922); 

3' discussão da proposição da Camara d<ls Deputados 
n. 8!>, de 1922, que abre·, ·pelo Ministerio da Guarra. os credi
tas de 351 :348$186 e de' 28:062$440, para pagamento de ser
viços feitos no Arsenal de Guerra e no quartel do 3• regimento 
de infantaria (com. parecer. {avoraveZ da Commissão de Fi
nanaçs, n. 283, de 1922); 

3• discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n. · 258, de 19'22, autorizando o Governo a fazer a quem me
lhores vantagens offerecer, concessão para a construccão de 
uma .ponte ligando o Districto Federal á cidade de Nictheroy, • 
sem favores especiaes e sem onus para o Thesouro (com pa
recer da Commissão de Obras Publicas, of{erecendo emenda, 
n. -410, de 1922); 

3• discussão do proJecto do Senado n. 84,-de 1922, auto
rizando o Governo a abrir um credito na importancia de 
27 :'130$, para altender ao pagamento do que é devido a diver
sos ofncirues do Exv~cito que serviram na Companhia Regional 
rlD Ac11e, de gral.ificações a que te em direito ( o{fecrecido pela 
Commissão de Finanças, pa1•ecer n. 354, de ·f92S,); 

3• discussão da proposicão da Camara dos Deputados 
n. 146. de 1922, autorizando a abertura do credito especial 
do 500$:1-20, para occorrer ao pagamento devido ao guarda 
civil nposen tado, Antonio José Fernandes Filho, da pensão a 
que tem direito no corrente anno (com. parnce1• favoravr.l da 
Corn,m.i.wio. rlrrJi"inan~as, n. 411i, rio. 1,9~~); 
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. 3"' di:;cw;::~ão da rn·opos ir;ão ela Crunaru, dos Dcpul.ados 
n. 1.14, de 1022, autorizando o Govemo o,· abrir, ·pelo !VIinis~ 
l.erio da JusLir;a c Ncgooios Inlel'iores, um credito espociui do 
27 4$·i001 para; rcgularizm· a . ()Scripturuçüo do Thesouro Na
cional, no que ooncernc ri acquisição de uma cambial de 700 
francos, n,fim de occorrer á despeza com a. remessa de tra
balhos .cJe ulumnos pensionistas, na Enropa, pura a Escola de 
BeiJas Artes (éom .pai•cccr javo7·avel da Com missão de F'i!ian-
ças, n. 309, de ·1922); · . 

3' discussão dn. proposição da Gamara dos Deputados 
n. 83, de 1922 .. que abre, pelo 1\linisterio da Fazenda, um cre
dito. o>pecinl do 4G7$790, para pagamento do que é devido o, 
Leopoldo Marques· .cJe Oliveira, ·em vil'Lude de. sentença ju
'Citcüu•ia. (com parece/' (avoravel· da Cornm'issão de Finanças, 
n .. 2'73, ~e/92~) ; · · . · . · . . 

· 3' discussÍio da proposição ·da Camal'a dos Deputados 
ri. 78, .ctc· 1922, autoriza,ndo o Podar .Execntivo a adquirir a 
collecção ethnographica pertencente ao Dl'. Jeromillo Tay
lor, ,podendo despender at0 a quantia de 80:000$ (co1n pare
cer j'avoravel da Comrnissão de ·Finanças, 11. 286, de 1922); 

3• discussão da proposição ela Gamara dos Deputados 
n. 7G, de 1922, que abre. pelo Ministerio da Agricultura, o 
credito especial de 4GG :551$337, para os serviços decorrentes 
das verba,s 11;, 18 e 27 do art. 4G da loi n. 11.242. de 1021 (com 

· pm•ecer[avoravel da Commissão ele F-inanças, n. 2119, de ·1922); 

3~. discussão · da prop~sir,ão ·da Gamara dos Deputados 
n. 43, de. ·1922, que a,bre, pelo Ministerip da ·Agricultura, o 
credito especial de 1 :800$, para pagamento de vencimentos 
a Ama~yles ·coelho, linotypista da Directoria Geral de Esta
tist~c~a (com f.a1·ecer {avoravel da Comm.issão de Finanças, 
n . .. a4; de 19.,2); · . 

3• discussão da proposiÇão da· •C amara dos Peputados, 
n. 51, de 1922, que considera do utilidade publica a Liga Na-. 
oional· contra o Alcoolismo e outras instituiÇ~õcs (com parecer 
(avo1·ave:l da· Comrn'issão de Justiça e Deoislação, n. 2-17, de 
1922); 

·Discussão unica "do véto do Prefeito do Districto Federal, 
" n. f27, d~ J922, á rcsoluçã_o do Conselho Municipal que de• 

clara· eqUiparados aos das mspectoras de alumnas da Esllola 
.Profissional Paulo de Frontin os vencimentos das funcciona-

' l'ias de igual cathegoria da Escola Profissional Rivadavia .Cor
rêa (com pm·occ1' cont1'ilrio da Commissão de Constituiçtio, · 
n. 3211, do 1922); · 

31 discussão do projecto do Scnr:do, n. ül, de 1022, rele
•;ando á prcscripção om que incorreu o direito de D. Rosa da 
Cunha c Silva, viuva do tenente do Exercito Alfredo Silva, para 
·J fim de poder receber a difforonça de pensão de melo soldo 
a que tem direito (da Com.rnissao de Finanças, pa1•ccer n. 231, 
dcf922); · 

3' discussão elo projecto do Scnnrlo n. ü5, do 1022, nuto
rizandn n sor consielornrln D nomeação elo Sr. Alfredo Napo
.ldão do Figucil'cdo, cm 21l de dezembro de 1900, parn o Jogar 
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de vr·aLicunLo de 2" classe, corri o reintegração no de· '1 ~ clas<>o 
. (da Com:Jn-issüo de Finanças, parcc,~r n. 2!H, de -/922); 

2" discussão do projecto dó Senado, n. 60, de 1022, man
dando conlar o l.ompo de scrvir.~o militar· prestado por AsterJO 
Leandro elos Santos, para o fim de ser melhorada a sua aJ?O
scntadoria como carteiro de 'i" classe dos Correios (ela Com-
·misstio de F·inunças, pm·eccr n. 60, de •1922); . · . 

2" discussão da proposição da Gamara dos· Deputados, 
n. 75, do 1922, mandando considerar como reformado com.o 
soldo da ·Labclla A, ela lei n. 2.290, de 1910, '6 voluntario da· 
Patria .Toão Jacob Hoelz (c01n llarcccr· [avoravel das Comrnis.,
ifÚCS de Marinha e G1terra e de Finanças, n. 3!i9, de 1922); . · 

- , I ~ 

2" discussão tia p.roposi(:ão da Gamara .dos Deputados 
n. ü7. de Hl22, autorizando o Governo a auxiliar com a quau
l.ia de 200 :000$ a m·ccr.f\o de um monumento a Santos Dumont 
( cnm parecer· j'aWn'a·r, ;Jt da Uo7n'missi1o, da Jr'·inança,l," n. · IJbll, . \: 
de o/!122); . , 

2" disuussüo ria pr·oposil;üo !la Gamara dos: Deputad6s 
n. 84, de 1~·:::~ .• auLo:l'izanllo o Glovcrno (t allrir, pelo IMinis
l.erio da Justiça o Negocias Interiores, o credito especial de 
1·:516$218, pura pagamento de difi'ercnça de vencimentos aos 
juizes !'cderacs do Espirita Santo" c de Alagõas (com parece7' .· 
((lt'Otavel da Cornrwis:;üo de F'·inan(~as, n. 360, 'le ·1922); 

2" discussão· ela pro.posicão da Gamara dos Deputados 
11. 111, de Hl22, que manda r'cvc!Ler, rcpartidim1cnte, em fa
vor· ele DD. Carlol.u, Maria e Alice Sampaio, as pensões de 50$ 
quo recebiam suas finadas mlíe c i rmíi ( aom parecer (avo-rm.•.eL 
c!a Co'fll.rn-issilo llc F-inanças, n. 36.2, de 1!122); · 

2" discussão da Pl'Oposioão da .Gamara dos ",Deputados 
n. 115, de 192.2, autorizando o Governo n abrir, pelo" Mim~teri,,, 
tla Guerra, o cl'cdito especial ele '1 :020$ para restituição dP· 
rgual quantia ao engcnhr.iro Arnoro Baptista, par;a por olle. Is 
maior pela motricula de seu filho no Collegio Militar de Porto 
Alegre (com parece7' {avomvcl da Com m-issão de Finanças, 
n •• 164, de 1922); · ' 

2" discussão da proposieão ria Gamara dos Deputados 
n. 132, de 1922, que outoriza o Governo a abrir, pelo Minis
terio da Guerra, o credito especial de 12:040$ para pagamento 
de despezas feitos na Europa, com o tratamento do tenente 
aviador Morio Darbcdo, inclusive passagem de seu regresso ao 
Brasil (com parecer favo7'avel da Commissão de Finanças; 
n .• %fi, de 1922); · 

2• discussão da proposicão da ·camara elos Deputados 
n. H5, de 1922, ·Que abre, pelo Ministerio da Faz,enda, o cre
dHo especial de 2 :995$906, para pagamento a André José Bar
boso, em virtude de sentença juclicioria (com '))U1'ecer (avo-
ravel da Commissão de Finanço:s, n. 338, de 1922); · 

2" discussão da proposição rla ·Gamara dos Deputados· 
n. 147, ele 1922, que abro, pelo Ministerio da Fazenda, o cre
rlil.o especial rlc h :550$ pnra occorrcr no pagamento devido a 
Bonifacio Mogalhües da Silveira, em virtude de sentença judi
cial'ia (com 1larecm· favm•aver. ela Comm'iss(ÍO de F-inanças, 
n. 3.U,, de ·/,922); 
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2"· clis'cu;;silo rla propo~11'ao rla· Camara dos Dcpuf.arlos 
n·. 15,!J, ri c 19~12, autoriznncto" .. o Governo a .ó.brir, pelo M1nis
f,crio rla úucrra,·um crcdiLõ csp!)cial na impórtancia de 7:000$ 

-~mra pagamento a· Rol anel Julio ·,Duelos e outros inferiores do 
Exercito (corn·pm~ecer [avo1•a'/Jel da C9m.m·issúo. de Finanças, 

.:fi, 972, de .1921),· .. ~ . .. ··'' ' .· . · . . . . . 
• • ' ,• O• ' ' ' ' ' •· ,.w• 
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